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ÚVOD 

 

Nízká flexibilita českého pracovního trhu vytváří bariéry pro zaměstnavatele i zaměstnance, a to 
zejména pro rodiče s malými dětmi nebo naopak pro lidi ve věku 50+. Klíčovými instituty slaďování 
osobního a pracovního života jsou pružná služební/pracovní doba a možnost vykonávat 
službu/pracovat alespoň částečně z domova. V České republice je např. nyní podíl částečných úvazků 
na trhu jeden z nejnižších v EU. Zatímco v roce 2020 mělo podle dat Eurostatu, statistického úřadu EU, 
částečný úvazek v ČR jen 5,7 procenta pracovníků, průměr v Evropské unii je 18 % zaměstnanců. 
V Německu využívá zkrácený úvazek dokonce 28 % lidí a v Nizozemsku více než polovina pracovníků.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti připravuje návrh zákona transponujícího směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a 
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Na základě transpozice směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, jejímž klíčovým cílem 
jsou flexibilnější podmínky práce pro rodiče a další pečující osoby, musí evropské země zavést práci 
z domova do svých zákonů nejpozději do srpna 2022.  

Řada organizací si již uvědomuje, že podpora slaďování osobního a pracovního života je důležitým 
tématem, pokud chtějí být atraktivním zaměstnavatelem. Jednoznačnými výhodami pro 
zaměstnavatele při deklaraci dobrých pracovních podmínek včetně flexibilnějšího a plošnějšího 
využívání slaďovacích nástrojů je možnost získání kvalitních zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich nízká 
fluktuace, zvýšená spokojenost stávajících zaměstnanců a jejich loajálnost, méně absencí zaměstnanců 
a v neposlední řadě dobrá pověst resortu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Vedle zavádění 
flexibilnějších forem práce je pro zaměstnavatele důležité je také dobře komunikovat směrem 
k budoucím i potenciálním zaměstnancům.  

Pro rodiče malých dětí, zejména pro matky a ještě více pro matky samoživitelky, je kromě flexibility 
práce podpora státu a zaměstnavatelů v oblasti péče o děti nesmírně důležitá. Například nedostatečný 
počet míst v předškolních zařízeních pro rodiče s malými dětmi v kombinaci s plánovanou legislativní 
změnou Dětských skupin může být potenciálním rizikem. Dalším tématem, které rodiče dlouhodobě 
uvádějí jako překážku při slaďování práce a rodiny je nerovné odměňování. Návrat žen matek je proto 
i finančně náročný a prohlubující „motherhood penalty“ včetně stále chybějící systémové podpory pro 
jejich další profesní a kariérní rozvoj. 

Klíčová je podpora vedení organizací, bez jejichž podpory nelze diverzitu, flexibilitu a inkluzi prosazovat. 
Tato změna zároveň vyžaduje, aby představení/vedoucí pracovníci a zaměstnanci rozvíjeli nové 
dovednosti potřebné pro pružný přesun do flexibilního pracovního prostředí. Je třeba počítat se 
školeními pro představené/vedoucí pracovníky, aby věděli, jak se se vypořádat s přechodem na 
flexibilní práci a hybridní model, kdy např. část týmu pracuje z domova a část z kanceláře.  

Tato analýza je výstupem projektu OP Z CZ.03.1.1.51/0.0/15_28/006289 „Implementace Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“, který je financován z 
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.1 Jedná se o indikátor klíčové aktivity 1 „Analýza optimalizovaného systému 
institucionálního zabezpečení z hlediska podmínek pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců  
a zaměstnankyň MD v pracovním a služebním poměru. Cílem indikátoru bylo zhodnotit flexibilní 
podmínky služby/práce a využívání institutů slaďování pracovního, osobního a rodinného života 
                                                                 
1 Více informací zde: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Rovne-prilezitosti/Projekt-Implementace-Vladni-
strategie-pro-rovnost 
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v Ministerstvu dopravy, identifikovat jejich výhody a limity a navrhnout optimalizované řešení a 
doporučení pro oblast slaďování osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců MD s výkonem 
služby/práce do budoucna a zároveň podpořit vnímání MD jako atraktivního zaměstnavatele.  

V úvodu projektu OP Z, tj. v roce 2018, byl v Ministerstvu dopravy proveden genderový audit, z kterého 
vyplynula řada doporučení k různým oblastem včetně slaďování osobního a pracovního života, 
podmínek pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva dopravy a 
managementu mateřské a rodičovské dovolené.  

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy uvedlo v listopadu 2017 do provozu dětskou skupinu 
Mašinka, všichni zaměstnanci/kyně, mají povolenou pružnou služební/pracovní dobu a již před 
zahájením projektu bylo možné na základě podaných žádostí využívat instituty flexibilních forem práce 
(tj. jiné rozvržení služební/pracovní doby než stanovené na Ministerstvu dopravy, kratší 
služební/pracovní doba, neplacené služební/pracovní volno), zaměřila se garantka projektu OP Z v této 
analýze zejména na podporu plošnějšího a flexibilnějšího využívání výkonu služby/práce z jiného místa 
pro všechny zaměstnance a management MD/RD a podporu rodičů. 

Jako součást indikátoru bylo zpracováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření „Home office 2.0: 
Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného 
místa (tzv. home office) v MD“ (Příloha č. 1).  
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DIVERZITA JAKO CESTA K NAPLNĚNÍ POTENCIÁLU ZAMĚSTNANCŮ  

 

Evropská unie je společenstvím států, které sdílejí společné hodnoty. Jednou z klíčových hodnot EU je 
rovnosti všech lidí. Proto EU přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to 
zejména diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování 
rovnosti. Tyto politiky je nutné aplikovat i při tvorbě a realizaci programů z ESI fondů.  

Z průzkumu2 provedeného pro Evropskou komisi vyplývá, že 79 % Evropanů chce, aby zaměstnavatelé 
podporovali diverzitu na pracovišti. Diverzita (neboli různorodost) je ve většině západních zemí brána 
jako hodnota, na kterou by zaměstnavatelé měli dbát a o kterou by se měli starat. Ve vztahu 
k pracovnímu prostředí to znamená, že jsou v týmu zastoupeni lidé z nejrůznějších skupin obyvatelstva 
– tedy ženy i muži, mladí i staří, „místní“ i „cizinci“, osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a 
komunikace, heterosexuálové i homosexuálové, věřící i ateisté, apod. Ve většině případů se ovšem 
nejedná o žádné kvóty – neexistuje tedy seznam skupin, které musí být v určitém počtu v týmu 
zastoupeny. Jde spíše o celkový přístup k tomu, že tým je různorodý a tato různorodost je prospěšná, 
nikoliv škodlivá. 

V rámci Evropského měsíce diverzity 2021 pořádaného Evropskou komisí prostřednictvím Evropské 
Charty diverzity a národních Chart proběhla v České republice ve spolupráci české a německé Charty 
konference Evropský den diverzity 2021, kde se čeští i zahraniční řečníci shodli, že rozvíjet a prosazovat 
diverzitu a inkluzi na pracovištích a ve společnosti nelze bez osobních příkladů top managementu firem 
či organizací a bez srozumitelných závazků a cílů. 

Národním koordinátorem evropské Charty diverzity je za podpory Parlamentu ČR organizace Byznys 
pro společnost. Byznys pro společnost v tématech a aktivitách diverzity a inkluze pravidelně 
spolupracuje s týmem EU a zástupci 26 států, pomáhá organizacím vytvářet diverzní a inkluzivní 
prostředí. V současné době má Charta diverzity 90 signatářů z řad českých firem, za státní sektor je 
signatářem Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

Matky a otcové vítáni 

Důležitou součástí diverzity a rovných příležitostí žen a mužů je zohlednění péče o malé děti či jiné 
závislé osoby. Např. studie OP Z Diverzita a pracovní trh ve 21. století 3  Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR uvádí výsledky ankety, kterou realizovala v rámci 
pravidelných aktivit a konference „Matky a otcové vítáni“ platforma Byznys pro společnost, národní 
koordinátor Evropské Charty diverzity – iniciativy Evropské komise4 na podporu diverzity. 

Za klíčové faktory hladkého návratu do práce považují respondentky z řad rodičů především flexibilní 
pracovní dobu a možnost pracovat alespoň částečně či zcela z domova - celkem 75 % respondentek 

                                                                 
2 Blíže viz DG Justice Evropská komise 2013, Assessing Diversity <131202_DGJ_UST_2013_brochure_assessing-
diversity.pdf (wko.at)> 
3 Blíže viz Diverzita a pracovní trh ve 21. století, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 
OP Z, „Diverzita a pracovní trh 21. století, 2018, ISBN: 978-80-907129-0-4. Dostupné z: <https://diverzita.cz/wp-
content/uploads/2018/05/Diverzita_brozura_web2.pdf>. 
4 Blíže viz Evropská komise: Diversity Charters. Dostupné z: <Diversity management | European Commission 
(europa.eu). Platforma Diversity Charters.> 
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ankety upřednostňuje flexibilní pracovní dobu a 70 % možnost pracovat alespoň částečně či zcela 
z domova (využití institutu výkonu služby/práce z jiného místa).  

Faktory hladkého návratu žen matek do práce 

1. Flexibilní pracovní doba (75 %) 
2. Možnost vykonávat práci z domova - částečně či plně (70 %) 
3. Částečný úvazek/ DPP /DPČ (68 %) 
4. Využití zařízení předškolní péče – dětská skupina zřízená zaměstnavatelem, školka (41 %) 
5. Sdílené úvazky (14 %) 
6. Finanční příspěvek od zaměstnavatele na péči o dítě (13 %) 
7. Rekvalifikace/kurzy (6 %) 

Nelze opomenout, že flexibilitu potřebují i otcové nebo muži, kteří pečují o malé děti či závislé osoby. 

Ze strany zaměstnavatelů zaznívá především poptávka po snížení administrativy spojené s částečnými 
úvazky či prací z domova. Velké organizace již nyní rovnost žen a mužů a podporu diverzity intenzivně 
řeší. Uvědomují si totiž, že vytváření podmínek pro spravedlivý kariérní růst či rychlý návrat rodičů z 
rodičovské zvyšuje jejich konkurenceschopnost. 

PÉČE A FLEXIBILNÍ PODMÍNKY SLUŽBY/PRÁCE  

 

Pandemie Covid-19 odhalila realitu v tématu ženy na trhu práce. Domácí i zahraniční průzkumy 
(například průzkumy společností McKinsey5 nebo Deloitte6) poukazují na fakt, že kombinace 24/7 na 
dvou liniích – pracovní i domácí, kombinace home office a home schooling s dalšími očekáváními 
v podobě zapojení žen - domácí práce, fungování domácnosti atd., má významný dopad.  

Jen v ČR v roce 2020 přišlo podle údajů ČSÚ o práci téměř 58 000 žen.  Poprvé se mj. snížil vyrovnaný 
podíl zaměstnaných mužů a žen. Číslo poukazuje na výpadek terciárního sektoru, a to služeb.  

Důvody jsou dlouhodobě, z pohledu Evropské komise, ale i organizací a rodičů, tři. Tři podmínky, které 
mohou ženám pomoci: 

 Zajištění dostatečné kapacity a míst v zařízeních předškolní výchovy již pro děti od 2 let věku;  
 flexibilita práce; 
 podpora vzdělání, osobního rozvoje a adekvátního, rovného odměňování pro ženy – matky.  

 

Dle statistik již před pandemií spočívala větší tíha o péči o děti a domácnost na ženách. Žena s dětmi 
ve věku do 18 let, zaměstnaná na plný úvazek, stráví průměrně 4,5 hodiny denně péčí o děti a 
domácnost. Muž ve stejném postavení jen necelé 2 hodiny denně. Péči o rodinu a domácnost 
vykonávají ženy na úkor placené práce a svého volného času. 

 

                                                                 
5 Blíže viz McKinsey: <Women_in_the_Workplace_2020.pdf (wiw-report.s3.amazonaws.com)> 
6 Blíže viz Deloitte Global: Women @Work: <A Global Outlook Women @ Work: A Global Outlook | Deloitte 
Global> 
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Zdroj: Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030; ÚVČR 2021 

 

Někteří muži, zejména ti, kteří méně participují na péči o děti či osoby blízké, vnímají genderovou 
problematiku a opatření v oblasti slaďování osobního a pracovního života jako pozitivní diskriminaci 
žen na úkor mužů. Přitom podpora rodičů je přínosná pro celou společnost a je třeba toto stereotypní 
vnímání prostřednictvím osvěty a příkladů dobré praxe postupně měnit. Ze zahraničních analýz 
vyplývá, že muži, kteří se více zapojí do péče o své děti ve všech fázích jejich věku a tráví s nimi více 
času, mají lepší vztah se svými dětmi v jejich dětství, pubertě i dospělosti a jsou i více spokojeni 
s kvalitou partnerského života a celkově se svým životem. Navíc několik dní otcovské dovolené po 
narození dítěte či budoucí plánovaná opatření na podporu otcovství budou s největší 
pravděpodobností dobrovolná, nikoliv povinná. 

 

Za klíčové faktory hladkého návratu do práce považují ženy především flexibilní pracovní dobu a 
možnost pracovat alespoň částečně či zcela z domova, až poté následují další možnosti. Je třeba si 
uvědomit, že zejména rodiče samoživitelé s částečnými a sdílenými úvazky, které mohou vyhovovat 
rodině s dvěma příjmy, finančně nevystačí a tak jedinou cestou je pro ně právě kombinace pružné 
pracovní doby a možnosti vykonávat práci částečně či plně z domova.  

 

VÝCHODISKA 

STRATEGIE EU PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA OBDOBÍ 2020 – 2025 

I když v genderové oblasti existují stále nerovnosti, dosáhla EU v posledních desetiletích významného 
pokroku. Vděčíme za to: 

 právním předpisům o rovném zacházení; 
 začleňování genderového hlediska do všech ostatních politik (tzv. genderový mainstreaming); 
 zvláštním opatřením ke zlepšení postavení žen. 

Rozdíly v postavení žen a mužů však přetrvávají. Na trhu práce jsou ženy ještě pořád více zastoupeny 
v hůře placených odvětvích a naopak nedostatek jich najdeme na vedoucích pozicích. 

Strategie Evropské unie pro rovnost žen a mužů na období 2020 - 2025 7je výsledkem odhodlání 
Komise Ursuly van der Leyenové vytvořit takovou Unii, která bude založená na skutečné rovnosti. 
                                                                 
7 Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020 – 2025 <Strategie pro rovnost žen a mužů | Evropská komise 
(europa.eu) > 
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Hlavními cíli je potírat genderově podmíněné násilí, vyvracet genderové stereotypy, odstranit 
genderové rozdíly na trhu práce, zajistit rovnoměrné zastoupení mužů a žen v různých hospodářských 
odvětvích, řešit rozdíly v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, odstranit rozdíly v poskytování 
péče a dosáhnout vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a v politice.  

Strategie uplatňuje dvojí přístup: genderový mainstreaming, který se kombinuje s cílenými 
opatřeními, a meziodvětvový přístup při provádění přijatých opatření. 

V sektoru dopravy nás zajímají především dvě oblasti: 

1) Rovné příležitosti v dopravě z perspektivy uživatelů a uživatelek dopravy; 
2) Rovné příležitosti žen a mužů jako zaměstnankyň a zaměstnanců v dopravním sektoru. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ JAKO ZAMĚSTNANKYŇ A ZAMĚSTNANCŮ V DOPRAVNÍM 
SEKTORU: VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTŮ  

Evropská komise: Diversity management | European Commission (europa.eu) Platforma Diversity 
Charters. 

Evropská komise: Women in Transport – EU Platform for change | Mobility and Transport 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ženy a doprava  

Mezinárodní dopravní fórum při OECD– Gender v dopravě: ITF work on Gender in Transport | ITF (itf-
oecd.org) 

Mezinárodní organizace práce (ILO): Podpora zaměstnanosti žen v odvětví dopravy  

 

TRANSPOZICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ZE DNE 20. ČERVNA 
2019 O ROVNOVÁZE MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM RODIČŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti připravuje návrh zákona transponujícího směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a 
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.  

Na základě transpozice směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů  
a pečujících osob, jejímž klíčovým cílem jsou flexibilnější podmínky práce pro rodiče a další pečující 
osoby, musí evropské země zavést práci z domova do svých zákonů nejpozději do srpna 2022.  

 
PRÁVNÍ ÚPRAVA INSTITUTŮ SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zkráceně Evropská úmluva o lidských 
právech 

 Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen 
 Listina základních práv a svobod 
 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019,  

k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s 
výkonem státní služby 

 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2021 ze dne 2. června 2021 o 
bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa 

 Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 
2010/18/EU a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 
o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.  

 

Ministerstvo dopravy: 
 služební předpis č. 18 státního tajemníka v Ministerstvu dopravy ze dne 28. května 2021, 

Organizační řád 
 řád č. 6/2012 – Pracovní řád 
 Kolektivní dohoda uzavřená mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní 

odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy 
ze dne 18. března 2019 

 Kolektivní smlouva uzavřená mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní 
odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy 
ze dne 18. března 2019 

 Zpráva z genderového auditu Ministerstva dopravy, rok 2018 
 Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015-2020 

 

Sdílené pracovní místo 

Zákon o státní službě vztahující se na státní úředníky a úřednice sdílené pracovní místo popisuje. Sdílení 
služebního místa je možné v rámci systemizace. Služební orgán zkrátí na systemizovaném služebním 
místě, které služební předpis nazývá základní služební místo, úvazek a současně navýší počet 
služebních míst o místo nebo místa s úvazkem doplňujícím základní služební místo, tedy tak zvané 
doplňkové služební místo, přičemž úvazky na těchto místech tvoří v součtu plný úvazek. Služební orgán 
může zřídit doplňkové služební místo nebo místa, pouze na dobu trvání kratší služební doby státní 
zaměstnankyně nebo zaměstnance na základním služebním místě podle 116 odst. 2 ZSS.  

Služební orgán může zřídit doplňkové služební místo, jestliže povolí státnímu zaměstnanci nebo 
zaměstnankyni pečující o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy, osamělé státní 
zaměstnankyni a osamělému státní zaměstnanci, kteří pečují o dítě, které dosud nedosáhlo věku 15 
let, nebo státnímu zaměstnanci nebo zaměstnankyni, která prokáže, že převážně sama dlouhodobě 
pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV 
kratší služební dobu. V jiných případech nelze počet služebních míst navýšit, a tedy jedno služební 
místo sdílet více státními zaměstnanci nebo zaměstnankyněmi. Doplňkové služební místo lze zřídit 
pouze na dobu určitou, po kterou se předpokládá trvání kratší služební doby jiného státního 
zaměstnance nebo zaměstnankyně. Služební orgán zruší doplňkové služební místo ihned po odpadnutí 
důvodu po jeho vytvoření.  
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POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK PRO PEČUJÍCÍ 
ZAMĚSTNANKYNĚ A ZAMĚSTNANCE 

 

 Těhotné ženy, kojící ženy: 

 zákaz nařizování práce přesčas. Práci přesčas nesmí zaměstnavatel nařídit ani u zaměstnanců nebo 
zaměstnankyň pečujících o dítě do jednoho roku, ledaže by s tím souhlasili § 241 odst. 3 zákoníku 
práce (dále jen „ZP“)P 

 těhotnou ženu lze vysílat na pracovní (služební) cestu výhradně s jejím souhlasem § 240 odst. 1 ZP 
 zákaz zaměstnavatele k podání výpovědi § 53 ZP a zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru 

§ 55 ZP 

 Matky/rodiče na mateřské/rodičovské dovolené: 

 státní zaměstnankyně čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se zařadí mimo výkon 
služby, stejně tak státní zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou.  

 na služební místo tohoto státního zaměstnance lze zařadit nebo jmenovat jiného státního 
zaměstnance jen na dobu určitou, která nesmí být delší než doba, po kterou trvá změna služebního 
poměru z výše uvedených důvodů.  

 po odpadnutí důvodu zařazení mimo výkon služby se státní zaměstnanec rozhodnutím služebního 
orgánu zařadí zpět na své původní místo, případně na jiné volné služební místo § 70 odst. 3 ZSS 

Zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě/děti do osmi let věku, resp. do 15 let, a jiné závislé 
osoby: 

 zaměstnavatel je může posílat na služební cesty výhradně s jejich souhlasem § 240 odst. 2 ZP 
 zaměstnavatel je může přeložit na jiné místo výkonu práce jen na jejich žádost § 240 odst. 2 ZP 

Obecně všem zaměstnancům a zaměstnankyním s dětmi do patnácti let (či pečujícím o osobu na nich 
prakticky závislou) náleží dále právo vyžadovat kratší pracovní úvazek nebo jinou úpravu pracovní 
doby § 241 odst. 2 ZP. Vyjma vážných provozních důvodů je jim zaměstnavatel povinen vyhovět.  

 

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A HLAVNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY PRO SLAĎOVÁNÍ 
OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V ČR 

1) Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 
Hlavní strategická oblast č. 4. Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života 

Identifikované problémy:  
1. Nízká kapacita a kvalita, nevyjasněné kompetence v otázkách zařízení poskytujících služby v oblasti 
vzdělávání a péče o děti a o závislé osoby.  
2. Nedostatečná nabídka flexibilních forem práce a související nejistota zaměstnání.  
3. Nízká podpora rodičů s malými dětmi ze strany státu i zaměstnavatelů. 
4. Nejasný výklad a nedostatečné právní předpisy v oblasti slaďování pracovního, soukromého a 
rodinného života. 
5. Nedostatečné ocenění péče a domácí práce společností.  
6. Nízká účast mužů na péči o malé děti, závislé osoby a o domácnost.   
7. Nízká výše a vymahatelnost placení výživného na děti.  
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Hlavní cíle: 

 Vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého  
a rodinného života.  

 Zajištění kapacit předškolních zařízení péče o děti na úrovni tzv. Barcelonských cílů8. 
 Zvýšení podílu flexibilních forem práce (částečných úvazků a práce z domova) na úroveň 

průměru v EU v r. 2012, tj. na 20 %.  
 Dosažení dostatečné kapacity i kvality služeb poskytujících péči o závislé osoby a jejich 

zkvalitňování.   
 

Specifické cíle: Indikátor: 
1. Zajištění dostatečné kapacity a kvality služeb 
vzdělávání a péče o děti předškolního věku. 
Zařazení služeb v oblasti vzdělávání a péče o děti 
do gesce jednoho rezortu. 

Je zajištěna dostatečná kapacita služeb 
vzdělávání a péče o děti předškolního věku, která 
dosahuje tzv. Barcelonských cílů. Služby v oblasti 
vzdělávání a péče o děti jsou zařazeny v gesci 
jednoho resortu. Je zajištěn pravidelný 
monitoring a plánování dostupnosti a kvality 
těchto služeb. 

2. Zajištění dostatečné kapacity služeb 
poskytujících péči o závislé osoby a jejich 
zkvalitňování zejména rozšiřováním stávajících 
kapacit, posilováním terénních  
a odlehčovacích služeb a posílením spolupráce s 
nestátními neziskovými organizacemi. 

Je zajištěna dostatečná kapacita služeb 
poskytujících péči o závislé osoby a tyto služby 
jsou zkvalitňovány, Jsou vyčleněny dostatečné 
finanční prostředky na financování těchto 
služeb.   

3. Podpora flexibilních forem práce (zejména 
částečné úvazky, práce z domova, flexibilní 
pracovní doba apod.) při zachování jistoty 
zaměstnání, zejména sledováním počtu rodičů, 
kteří se po mateřské/rodičovské vracejí k 
původnímu zaměstnavateli  
a sdílením příkladů dobré praxe. 

Jsou podporovány, a to i legislativně, flexibilní 
formy práce, a to tak, aby nedocházelo ke 
snižování jistoty zaměstnání a zaměstnaneckých 
benefitů. Jsou sbírány statistické údaje o nabídce 
flexibilních forem práce a o jejím využívání a o 
počtu rodičů, kteří se po mateřské/rodičovské 
vracejí k původnímu zaměstnavateli. Jsou sdíleny 
příklady dobré praxe. 

4. Zvýšení podpory rodičů s malými dětmi, 
zejména prostřednictvím podpory ze strany 
státu, motivací zaměstnavatelů či zlepšením 
jejich finanční situace. Zavedení bonusu pro 
rodiče, kteří se na mateřské/rodičovské 
vystřídají. Podpora rodičů s malými dětmi je ze 
strany státu je dostatečně zajištěna, jsou 
podporováni zaměstnavatelé ze strany státu a je 
zaveden bonus pro rodiče, kteří se na 
mateřské/rodičovské vystřídají. 

Podpora rodičů s malými dětmi je ze strany státu 
je dostatečně zajištěna, jsou podporováni 
zaměstnavatelé ze strany státu a je zaveden 
bonus pro rodiče, kteří se na 
mateřské/rodičovské vystřídají. 

                                                                 
8 Blíže viz ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit zapojení žen na trhu 
práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst podporující začlenění v Evropě 
(„barcelonské cíle“) < https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-273-F1-CS-MAIN-
PART-1.PDF>. 
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5. Zpřesnění výkladu a zajištění dostatečného 
legislativního rámce v oblasti slaďování 
pracovního, soukromého a rodinného života, 
zejména s ohledem na zákoník práce (zvláštní 
provozní důvody, mateřská/rodičovská, práce z 
domova a na dálku), zákon o státní sociální 
podpoře (rodičovský příspěvek), školský zákon 
atd. 

Jsou revidovány příslušné právní normy a jsou 
přijata legislativní opatření k zajištění 
dostatečného legislativního rámce v oblasti 
slaďování pracovního, soukromého  
a rodinného života. 

6. Otevření tématu péče a práce v domácnosti 
jako neplacené práce, zavádění nástrojů na její 
ocenění a zvýznamnění, osvěta v této oblasti. 

Téma péče a práce v domácnosti jako neplacené 
práce je ve veřejném povědomí, jsou konány 
osvětové aktivity v této oblasti  
a jsou statisticky sledovány. 

7. Otevření tématu participace mužů na péči o 
malé děti, závislé osoby a o domácnost z hlediska 
genderové rovnosti a spravedlnosti.   

Téma tématu participace mužů na péči  
o malé děti, závislé osoby a o domácnost je ve 
veřejném povědomí. 

8. Zlepšení vymahatelnosti placení výživného na 
děti a přizpůsobení výše výživného skutečným 
nákladům na výchovu dětí a jejich výživu. 

Rodiče jsou systematicky podporováni při 
vymáhání svých práv na výživné na děti, výživné 
odpovídá skutečným nákladům na výchovu a 
výživu dětí, placení výživného je důsledně 
vymáháno. 
 

 

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 

Na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 navazuje nová Strategie 
rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 20309, ve které je téma ukotveno v  kapitole – Práce a péče. 

Vláda ČR projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 dne 8. března 2021. Nová 
strategie obsahuje celkem 8 kapitol, 26 strategických cílů a 434 opatření. Pokrývá osm oblastí 
společenského života: Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy, 
Instituce.  Ministerstvo dopravy je hlavním gestorem opatření v kapitole Bezpečí, Společnost a 
Instituce. 

Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v České republice na úroveň 
srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která 
řadu genderových nerovností ještě více prohloubila. Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený 
pandemií COVID-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize 
tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 
tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na 
zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – 
pomáhající organizace loni vykázaly až o 40 % více obětí. 

                                                                 
9 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dostupné z: <III_materiál_Strategie2021-2030-FINAL_CISTA1 
(vlada.cz)> 
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Zdroj: Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 

Úřad vlády ČR - Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života je poradním orgánem 
Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast slaďování pracovního, soukromého  
a rodinného života. 

Výbor zejména: 

 předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek v oblasti slaďování 
pracovního, soukromého a rodinného života, 

 předkládá Radě návrhy opatření směřujících k vytváření podmínek pro sladění pracovního, 
soukromého a rodinného života, 

 za účelem koordinace postupů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života 
spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou 
veřejností a nestátními neziskovými organizacemi, 

 sleduje statistické údaje v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, 
 zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních 

předpisů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. 

 

2) Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života  
s výkonem státní služby služebními úřady Ministerstva vnitra 

Ministerstvo vnitra pravidelně, na základě § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
ve znění pozdějších předpisů, hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s 
výkonem služby služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě. Výroční zprávu o 
vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními 
úřady zpracovalo Ministerstvo vnitra za roky 2019, 2018, 2017, 2016 a částečně za rok 2015. 
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ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU V MINISTERSTVU DOPRAVY (2018) – SOUHRN KLÍČOVÝCH 
DOPORUČENÍ V OBLASTI SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA 

V úvodu projektu OP Z v roce 2018 proběhl v Ministerstvu dopravy jako jedna z klíčových aktivit 
projektu OPZ genderový audit věnující se mj. slaďování osobního a pracovního života v Ministerstvu 
dopravy. Ze závěrečné zprávy genderového auditu vyplývá níže uvedený souhrn konkrétních klíčových 
doporučení v oblasti slaďování osobního a pracovního života. 
 

Slaďování osobního a pracovního života 

 Podporovat účast rodičů zaměstnanců/kyň na MD/RD na vzdělávacích akcích – e-learning, 
možnost přístupu na odborné vzdělávací akce, semináře a konference v jejich oboru (po 
dohodě s přímým představeným) 

 Nastavit systém udržování pravidelného kontaktu s osobami na MD/RD. Vytvořit účinný 
nástroj pro interní komunikaci (např. newsletter) a poskytovat osobám na MD/RD v 
pravidelných intervalech relevantní informace ke slaďování a o změnách v pracovní oblasti 

 Zvážit možnost plošnějšího využívání výkonu služby/práce z jiného místa pro všechny 
zaměstnance 

 Informovat zaměstnance/kyně 6 měsíců před ukončením RD o naplněnosti dětské skupiny 
Mašinka. 

 
 
REZORTNÍ KONCEPCE PODPORY ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 2015 – 2020, MINISTERSTVO DOPRAVY 

Bod 3: Slaďování osobního a pracovního života  

Hlavní cíl: 

Vytvoření podmínek pro efektivní slaďování osobního a pracovního života pro ženy a muže ve 
služebním a pracovním poměru v Ministerstvu dopravy. 

 

Specifické cíle:   

Zřízení a provoz předškolního zařízení péče o děti.  

Podpora flexibilních forem práce a výkonu služby a práce z jiného místa.   

Vytvoření a realizace adaptačního procesu pro zaměstnance a zaměstnankyně vracející se z mateřské 
nebo rodičovské dovolené do práce/do služby.  

Nastavení systému udržování pravidelného kontaktu a komunikace se zaměstnanci/kyněmi na MD/RD. 

 

Opatření Gestor a 
spolupracovníc
i 

Termín Indikátor Stav k 30. 6. 2021 

Zřízení a zajištění 
provozu 
předškolního 
zařízení péče o děti 

ST  2017 Je zřízena dětská 
skupina pro děti 
zaměstnanců 

Splněno 

Na Ministerstvu 
dopravy je zřízena 
dětská skupina 
„Mašinka 
s kapacitou“ 24 dětí. 
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Podpora při 
rozvíjení a využívání 
flexibilních forem 
služby a práce  

ST, O 010, PS,  
Řízení kvality, 
Odborová 
organizace 

2020 (a dále 
průběžně) 

Stanovena pravidla 
pro přidělování 
využívání 
flexibilních forem 
služby a práce a 
výkonu služby a 
práce z jiného 
místa.   

 

Zvýšení počtu 
flexibilních 
pracovních úvazků 
a práce z jiného 
místa.  

Částečně plněno 

 

 

 

 

 

 

Splněno na základě 
pandemické situace. 

Stanovit a popsat 
procesy pro 
přidělování výkonu 
služby/práce 
z jiného místa pro 
všechny 
zaměstnance/kyně 
a sjednotit 
s Kolektivní 
dohodou 

ST, O 010, PS, 
Odborová 
organizace 

2020 Procesy pro 
přidělování výkonu 
služby/práce 
z jiného místa pro 
všechny 
zaměstnance/kyně 
stanoveny a 
popsány na 
intranetu, pravidla 
sjednocena 
s Kolektivní 
dohodou.  

Částečně plněno. 

Limity jsou stanoveny 
dle služebního 
předpisu náměstka 
ministra vnitra pro 
státní službu č. 
3/2019 ze dne 20. 
srpna 2019, k 
vytváření podmínek 
pro sladění 
rodinného a 
osobního života 
státních zaměstnanc
ů s výkonem státní 
služby. 

Doporučení 
genderového auditu 

Zpracovat plán 
adaptace 
zaměstnanců/kyň a 
zaměstnanců/kyň 
vracejících se 
z mateřské nebo 
rodičovské 
dovolené do 
práce/do služby 

ST, O 010, PS 2020 Je zpracovaný plán 
adaptace. 
Adaptační proces 
probíhá u všech 
zaměstnanců/kyň 
vracejících se 
z MD/RD do 
služby/práce.  

Nesplněno.  

Doporučení 
genderového auditu 

Nastavit systém 
udržování 
pravidelného 
kontaktu a 
komunikace se 
zaměstnanci/kyněm
i na MD/RD  

ST, O 010 2020 Vytvořit účinný 
systém komunikace 
s osobami na 
MD/RD a 
zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou, poskytovat 
osobám na MD/RD  

Nesplněno. 

Doporučení 
genderového auditu 
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a zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou 
v pravidelných 
intervalech 
relevantní 
informace ke 
slaďování, 
možnostem 
vzdělávání, 
změnám v pracovní 
oblasti, informace 
o dění v rezortu.  

 

On-line 
komunikace se 
zaměstnanci/kyně
mi na MD/RD a 
zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou 

 

Poskytování 
osobních konzultací 
zaměstnancům/kyn
ím na MD/RD a 
zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou.  

Podporovat účast 
zaměstnanců/kyň 
na MD/RD a 
zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou na 
vzdělávacích akcích 
– e-learning, 
možnost přístupu 
na odborné 
vzdělávací akce, 
semináře a 
konference v jejich 
oboru (po dohodě s 
přímým 
představeným) 

 

ST, O 010 2020 Dotazník; Analýza 
potřeb a databáze 
MD/ a zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou  

Doporučení 
genderového auditu 
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FLEXIBILNÍ ÚVAZKY 

V České republice je podíl částečných úvazků na trhu jeden z nejnižších v EU. Zatímco v České republice 
mělo v roce 2020 podle dat Eurostatu, statistického úřadu EU, částečný úvazek jen 5,7 % pracovníků, 
průměr v Evropské unii je osmnáct procent zaměstnanců. V Německu využívá zkrácený úvazek 
dokonce 28% lidí a v Nizozemsku více než polovina pracovníků. 

Ze strany zaměstnavatelů zaznívá především poptávka po snížení administrativy spojené s částečnými 
úvazky či prací z domova. Velké organizace již nyní rovnost žen a mužů a podporu diverzity intenzivně 
řeší. Uvědomují si totiž, že vytváření podmínek pro spravedlivý kariérní růst či rychlý návrat rodičů z 
rodičovské zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Pokud chce stát podpořit zavádění opatření k podpoře 
sladění pracovního a soukromého života, měl by hledat různá motivační nástroje a snižovat 
administrativní bariéry. Kromě daňového zvýhodnění takových zaměstnavatelů zaznívala poptávka 
také po zjednodušení sdíleného pracovního místa či nastavení jasnějších pravidel pro práci z domova. 

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A PRACOVNÍ DOBA – ZHODNOCENÍ SITUACE ZAMĚSTNANKYNĚMI A 
ZAMĚSTNANCI V RÁMCI GENDEROVÉHO AUDITU V MD V  ROCE 2018 V ÚVODU PROJEKTU OPZ 

Většina respondentů/ek (80,3 % = 245) v dotazníkovém šetření uvádí, že Ministerstvo dopravy nabízí 
možnost využívání pružného pracovního režimu jako např. zkrácená pracovní/služební doba, práce 
z domova. Zda tuto možnost Ministerstvo dopravy nabízí, neví 12,1 % (37) respondentů/ek. 7,5 % (23) 
dotazovaných pak uvádí, že taková možnost nabízena není. Že tato možnost v rámci Ministerstva 
dopravy neexistuje nebo o ní neví, uvádí jedna třetina (33,4 % = 5) osob pracujících pro Ministerstvo 
dopravy více než 20 let. 

Lze říci, že nejvyužívanějším režimem upravené služební/pracovní doby je její pružné rozvržení, které 
využívá téměř 70 % (214) respondentů/ek. Jde zejména o osoby zaměstnané v Ministerstvu dopravy 
mezi 1–10 lety a osoby bez vysokoškolského vzdělání.  Následuje zkrácená služební/pracovní doba – ta 
je využívána více než 10 % (32) osob. Zde jde zejména o osoby pečující. O něco menší podíl (8,1 % = 25) 
pak využívá možnosti výkonu práce/služby z jiného místa (home office). Naprosto marginálně (0,9 % = 
3) je pak využívána možnost sdíleného pracovního/služebního místa více zaměstnanými. 
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Zdroj: Genderový audit MD, 2018 

Více než dvě třetiny respondentů/ek (68,9 % = 211) rozhodně nebo spíše uvádí, že je pro ně velmi 
snadné dohromady zvládat jak osobní, tak pracovní život – jde o dvě třetiny (66 % = 35) osob 
vykonávajících řídicí funkce, podobný podíl (69,8 % =132) osob nevykonávajících tyto funkce a téměř 
tři čtvrtiny (70,8 % = 124) žen a více než dvě třetiny (67,2 % = 86) mužů.  Rozhodně nebo spíše pak s 
tímto tvrzením nesouhlasí téměř jedna třetina (29,4 % = 90) dotazovaných osob. Jde zejména o osoby 
ve věku 31–40 let (34,2 % = 38) oproti osobám starším 51 let (20 % = 13), dále o osoby zaměstnané v 
rámci Ministerstva dopravy více než 20 let (40 % = 6) oproti zaměstnaným v délce méně než rok (14,9 
% = 7) a o osoby pečující (42,7 % = 50) oproti nepečujícím (20,1 % = 37), dále o 28,3 % (15) osob 
vykonávajících řídicí funkce, 30,1 % (57) nevykonávajících řídicí funkce, více než jednu čtvrtinu (27,4 % 
= 48) žen a 31,3 % (40) mužů. 1,6 % (5) dotazovaných pak nedokázalo situaci v tomto ohledu posoudit.  

V kvalitativní části šetření panoval obecný souhlas s tím, že s přijetím zákona o státní službě se zlepšily 
podmínky pro slaďování. Spokojenost s aktuální podobou podpůrných opatření vyjadřovali zejména 
rodiče. Pro některé osoby byly možnosti skloubit pracovní a rodinný život dokonce důvodem pro zájem 
o práci ve státní správě. 

Více než dvě třetiny respondentů/ek (67,5 % = 206) rozhodně nebo spíše souhlasí s tím, že veškerou 
agendu stihnou vykonat v rámci 40 hodinové týdenní pracovní/služební doby. Téměř jedna třetina 
(30,1% = 92) je pak rozhodně nebo spíše opačného názoru. Jde zejména o muže (38,3 % = 49) oproti 
ženám (24,1 % = 42), osoby mezi 41–50 lety (36 % = 27) oproti osobám ve věku 18–30 let (17,6 % = 9) 
a osoby vykonávající řídicí funkci (64,1 % = 34) oproti osobám, které řídicí funkci nevykonávají (22,9 % 
= 43). 2,3 % (7) respondentů/ek pak situaci nedokázalo posoudit.  

V souvislosti s přesčasovou prací bylo v individuálních rozhovorech a skupinových diskusích 
upozorněno na rozdílné zatížení pracovníků/ic. Někteří/ré zaměstnanci/kyně označení jako 
„šikovní/šikovné“ nebo zodpovědní/é za určitý typ agendy mohou být podle vyjádření respondentů/ek 
více zatěžováni/y. Rovněž bylo opakovaně poukázáno na neproplácení přesčasové práce.  
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Největší rezervy v této oblasti vnímali/y respondenti/y v pružnějším využívání možnosti vykonávat 
službu/práci z jiného místa. Někteří/ré informanti/ky si nebyli jisti/y tím, jak postupovat při žádosti o 
úpravu pracovní doby, případně vyjadřovali/y skepsi ohledně jejího povolení z důvodu negativního 
postoje přímé/ho nadřízené/ho. Objevil se několikrát také názor, že ministerstvo věnuje více pozornosti 
slaďování spojenému s péčí o nezletilé děti než o jiné závislé členy rodiny. 
 
Podmínky pro pečující osoby 

Více než tři čtvrtiny respondentů/ek (76,7 % = 235) neví, zda Ministerstvo dopravy umožňuje 
zaměstnancům/kyním zajištění péče o jiné členy rodiny/blízké osoby kromě dětí. Jde zejména o osoby 
mezi 41–50 lety (81,6 % = 62) oproti osobám starším 51 let (64,1 % = 41). Více než jedna šestina (17 % 
= 52) pak uvádí, že tato možnost existuje, ale nabízené možnosti nevyužívá. Jedna z poznámek 
respondenta/ky v kategorii odpovědi v dotazníku „jiné“ v tomto ohledu byla, že Ministerstvo dopravy 
umožňuje práci z domova výhradně matkám s dítětem. O tom, že zaměstnavatel neumožňuje 
zajišťovat péči o jiné členy rodiny, je pak přesvědčeno 4,2% (13) osob. 0,7 % (2) osob indikuje, že tuto 
možnost aktivně využívá. Stejný podíl pak tuto možnost aktivně využívá, ale uvítal by větší podporu. 
Jedna osoba (0,3 %) zvolila odpověď variantou „jiné“ a uvedla, že tuto záležitost neřeší, protože 
v případě potřeby volí indispoziční volno nebo dovolenou. 

 

PRUŽNÁ SLUŽEBNÍ/PRACOVNÍ DOBA 

 
Pružnou služební dobu mají povolenou všichni státní zaměstnanci služebním předpisem. Pružná 
služební/pracovní doba je v podmínkách ministerstva upravena čl. 24 odst. 24.1 řádu č. 6/2012, 
Pracovní řád, a v Příloze č. 1 Pracovního řádu ve prospěch všech zaměstnanců. V Ministerstvu dopravy 
se uplatňuje pružná služební/pracovní doba, s pevnou dobou od pondělí do čtvrtka od 09.00 do 15.00 
hodin (přítomnost zaměstnance v budově Ministerstva dopravy), v pátek od 09.00 do 14.00 hodin, kdy 
musí být zaměstnanec přítomen v budově. Úseky volitelné služební (pracovní) doby jsou stanoveny 
v pondělí až čtvrtek od 6.00 hodin do 9.00 hodin a od 15.00 hodin do 19.00 hodin a v pátek od 6.00 
hodin do 9.00 hodin a od 14.00 hodin do 19.00 hodin. Všichni zaměstnanci mají nárok na přestávku na 
oběd v délce 30 minut. Je to neplacená přestávka a nezapočítává se do služební (pracovní) doby. 
 
VÝKON SLUŽBY/PRÁCE Z JINÉHO MÍSTA V MINISTERSTVU DOPRAVY V OBDOBÍ 2018– 
2020 

 
Ministerstvo dopravy poskytuje jednou ročně data o výkonu služby/práce z jiného místa a dalších 
institutech slaďování pracovního a osobního života do Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění 
rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady v rámci 
dotazníku Ministerstva vnitra zaměřeného na oblast vytváření podmínek pro sladění rodinného  
a osobního života s výkonem státní služby jednotlivými služebními úřady. 
 

Proces vyřizování žádostí o výkon služby/práce z jiného místa v MD  

Proces vyřizování žádostí o výkon služby z jiného místa je v MD upraven následovně:  
Státní zaměstnanci MD mohou využít formulář žádosti o sjednání výkonu služby z jiného místa, který 
je vyvěšen na vnitřní počítačové síti ministerstva. Vyplněná žádost, včetně přílohy (vyjádření 
bezprostředně nadřízeného představeného), představuje ucelený podklad pro posouzení, zda výkon 
služby z jiného místa bude v konkrétním případě přispívat ke slaďování rodinného a osobního života 
státního zaměstnance s výkonem služby a zda budou současně naplněny zákonné požadavky. V žádosti 
státní zaměstnanec uvádí např. důvod předložení žádosti, navrhovaný rozsah výkonu služby z jiného 
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místa, předběžné naplánování výkonu služby apod. Žádost obsahuje podrobný poznámkový aparát, 
který státního zaměstnance navádí k jejímu pečlivému vyplnění. 

Žádost je doručena Odboru personálnímu, který zpracovává dokumenty směřující k uzavření dohody o 
výkonu služby z jiného místa a předává jej k podpisu státnímu tajemníkovi. 

Při vyřizování žádostí o výkon služby z jiného místa jsou dodržována příslušná ustanovení zákona o 
státní službě a nařízení vlády č. 144/2015 Sb. o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro 
vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Žádost o výkon 
práce z jiného místa může být podána i zaměstnanci/kyněmi v pracovním poměru, pod základní 
podmínkou, že vykonávají agendu, jejíž povaha umožňuje dostatečně efektivní výkon a kontrolu i mimo 
prostory ministerstva.  

 

Kolik státních zaměstnanců zařazených ve Vašem služebním úřadu mělo se služebním orgánem 
uzavřenou dohodu o výkonu státní služby z jiného místa? 

  2018 2019 

celkový počet 25 32 

muži 5 10 

ženy 20 22 

 

Kolik nových návrhů na uzavření dohody o výkonu státní služby z jiného místa bylo od 1. 1.   
do 31. 12. podáno?  

  2018 2019 

celkový počet 8 19 

muži 2 4 

ženy 6 15 

 

Jaký způsob výkonu státní služby z jiného místa je ve Vašem služebním úřadu možný?  

  2018 2019 

a) Ad hoc situace (dle potřeby státního zaměstnance). ne ano 

b) 1 den v týdnu. ano ano 

c) 2 – 3 dny v týdnu ano ano 

d) Několik hodin každý den výkonu státní služby. ano ano 

e) Několik hodin jen v určité dny výkonu státní služby. ano ano 

f) Jiný – uveďte způsob. ne ne 
Zdroj: Oficiální data Ministerstva dopravy poskytovaná jednou ročně do Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění 
rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady v rámci dotazníku Ministerstva 
vnitra zaměřeného na oblast vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 
jednotlivými služebními úřady  

 

V letech 2018 a 2019 byla (vedle 25 resp. 32 státních zaměstnanců ve službě) uzavřena dohoda o 
výkonu práce z jiného místa také s jednou zaměstnankyní v pracovním poměru.   
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Opatření státního tajemníka v době pandemie týkající se výkonu služby/práce z jiného místa (HO) 

V roce 2020 byl výkon služby/práce z jiného místa umožněn vzhledem k pandemické situaci 82 % 
zaměstnanců po dobu 8 měsíců. Během jarního lockdownu v roce 2020 (duben 2020) vykonávalo 
službu/práci z jiného místa 380 z celkových 434 zaměstnanců MD. Respektive služební orgán umožnil 
výkon služby/práce v souvislosti se vznikem aktuální epidemiologické situace všem zaměstnancům, 
někteří ho však nevyužili (např. mají samostatnou kancelář atd.). V průběhu podzimního lockdownu 
byla situace obdobná, v MD byl zaveden režim střídání zaměstnanců v kancelářích (na základě 
schválení představených) pro řádné zajištění agend všech útvarů, ostatní zaměstnanci vykonávali 
službu/práci z domova. 

 

 

 

 

 

 

Opatření (výčet) 

1. Výkon agend jednotlivých útvarů ministerstva je třeba zabezpečit s co možná nejnižším počtem 
zaměstnanců přítomných přímo na pracovišti v ministerstvu. Jestliže zaměstnanec (1) vykonává 
agendu, jejíž povaha umožňuje dostatečně efektivní výkon a kontrolu i mimo prostory ministerstva, (2) 
má potřebné vybavení pro její výkon mimo prostory ministerstva (zejm. služební notebook, připojení 
k internetu, mobilní telefon) a (3) jeho nepřítomnost na ministerstvu po dobu účinnosti tohoto 
opatření neohrozí řádné zajištění agend daného útvaru (a to jak ve vztahu k aktuálně plněným úkolům, 
tak ve vztahu k úkolům, které mohou napadnout), dohodne s ním jeho představený výkon služby či 
práce z jiného místa (home office).  

2. Při splnění podmínek podle bodu 1) představený umožní výkon práce v režimu home office 
zaměstnancům, kteří pečují o děti do 15 let věku a u kterých byl omezen provoz základních škol podle 
usnesení vlády a dále zaměstnancům zvlášť ohroženým dopady nemoci COVID-19 z hlediska věku a 
zdravotního stavu. 

3. V jedné kanceláři v ministerstvu může službu či práci vykonávat pouze jeden zaměstnanec.  

4. Představený pravidelně kontroluje výkon služby či práce v režimu home office. 

 

Administrace výkonu služby či práce v režimu HO v MD 

Administrace výkonu služby či práce v režimu home office probíhá následujícím postupem:  

1. Příslušný představený dohodne se zaměstnanci zařazenými v jím řízeném útvaru výkon služby či 
práce z jiného místa. Dohody učiněné podle opatření státního tajemníka přijatých v říjnu a v listopadu 
2020 nadále platí.  

2. Ředitel odboru nebo vedoucí samostatného oddělení (popřípadě náměstek pro jím přímo řízené 
zaměstnance) oznámí ředitelce Odboru personálního prostřednictvím elektronické pošty bez 
zbytečného prodlení změny ve jmenném seznamu zaměstnanců vykonávajících službu nebo práci v 
ministerstvu, který poskytl podle předchozího opatření státního tajemníka.  

3. Výkon služby či práce z jiného místa se sjednává na dobu účinnosti tohoto opatření.  

4. Zaměstnanci vykonávající službu či práci v režimu home office mají povinnost (1) vyznačit tuto 
skutečnost pro příslušné dny v docházkovém systému a (2) se v případě potřeby na výzvu 
představeného dostavit k výkonu služby či práce na pracoviště.  

V době pandemie COVID-19 umožnil služební orgán MD výkon služby/ práce v režimu home 
office zaměstnancům, kteří pečují o děti do 15 let věku a u kterých byl omezen provoz základních 
škol podle usnesení vlády a dále zaměstnancům zvlášť ohroženým dopady nemoci COVID-19  
z hlediska věku a zdravotního stavu. 
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5. Písemná podoba dohody o výkonu služby či práce z jiného místa se doplní podle možností kontaktu 
se zaměstnancem, nejpozději po skončení výkonu služby nebo práce z jiného místa.  

 

Dotazníkové šetření  

V září 2020 proběhlo v MD dotazníkové šetření „Home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností 
představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v MD“, 
které bylo zpracováno jako součást indikátoru projektu OP Z 
CZ.03.1.1.51/0.0/15_28/006289„Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související 
aktivity Ministerstva dopravy“.  

Cílem šetření bylo zmapovat zkušenosti představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z 
jiného místa (HO) v MD během pandemie, identifikovat výhody i limity HO a na základě vyhodnocení 
šetření navrhnout doporučení na případné úpravy souvisejících vnitřních předpisů a služebních 
předpisů. 

 

Klíčová zjištění dotazníkového šetření: 

• Během jarního lockdownu (duben 2020) byl výkon služby/práce z jiného místa umožněn 380  
z celkových 434 zaměstnanců MD. Služební orgán umožnil výkon služby/práce v souvislosti se 
vznikem aktuální epidemiologické situace všem zaměstnancům, někteří ho však nevyužili 
(např. mají samostatnou kancelář atd.). 

• Dle 69 % představených přitom využívalo před pandemií možnost výkonu služby/práce z jiného 
místa v jejich útvaru méně než 10 % zaměstnanců. 

• 71 % představených považuje HO především za efektivní nástroj, který umožňuje slaďování 
pracovního a osobního života. Organizační komplikace s prací z domova spojuje pouze sedm 
představených.  

• 60 % respondentů je spíše spokojeno a 40 % rozhodně spokojeno s komunikací se zaměstnanci, 
kteří vykonávají službu/práci z jiného místa v MD. Žádný z představených nevyjádřil 
nespokojenost s komunikací se svými podřízenými zaměstnanci na HO. 

• 40 ze 48 respondentů z řad přestavených by uvítalo do budoucna rozšíření možnosti využívání 
výkonu služby/práce z jiného místa pro zaměstnance svého útvaru oproti stavu před aktuální 
epidemiologickou situaci. 

• Většina respondentů MD, kteří jsou taktéž rodiče nebo pečují o blízkou osobu, a také většina 
žen respondentek, považuje výkon služby/práce z jiného místa za velmi efektivní prostředek 
slaďování pracovního a rodinného života a přirozenou součást pracovního života a uvítala by 
plošnější a flexibilnější formu výkonu služby/práce z jiného místa pro všechny zaměstnance 1x 
týdně či měsíčně a zároveň rozšíření dlouhodobějšího výkonu služby/práce z jiného místa 
pouze pro vybrané zaměstnance, u kterých k tomu existují relevantní důvody (rodinné, 
zdravotní apod.).  
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Perspektiva výkonu služby/práce z jiného místa (home office) 

Průzkum MD: Přání rozšíření HO v organizaci do budoucna (představení) 

Zdroj: Dotazníkové šetření HO, MD, 2020 

 

Výkon služby z jiného místa v MD v roce 2021: Flexibilnější podmínky 

Dne 23. září 2020 byl přijat Dodatek č. 1 ke Kolektivní dohodě ze dne 18. března 2019 uzavřené mezi 
Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní odborovou organizací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy ČR. 

V Kolektivní dohodě se před 23. zářím 2020 v článku 4 vztahovaly k výkonu služby/práce z jiného místa 
již odstavce 4.4 a 4.10 v následujícím znění:  

4.4 Služební úřad se zavazuje vytvářet podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem služby podle § 116 ZSS, zejména rozvržením služební doby včetně stanovení 
začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby, povolováním kratší služební doby 
a zřizováním školských zařízení za účelem předškolního vzdělávání nebo poskytováním péče o dítě 
v dětské skupině podle jiného zákona. Požádá-li státní zaměstnanec služební úřad o výkon služby 
z jiného místa než je služební působiště, a nebude se jednat o činnost v oboru služby, u kterého výkon 
služby z jiného místa nelze sjednat, služební úřad se zavazuje této žádosti vyhovět, pokud to neohrozí 
řádné plnění úkolů služebního úřadu. Zajistí: služební úřad – odbor personální ve spolupráci s odborem 
vnitřní správy a odborem ICT 

 

4.10 Služební úřad se zavazuje v případě realizace opatření pro zvýšení hospodárnosti provozu budovy 
MD zajistit stávající úroveň péče o státní zaměstnance jiným přiměřeným způsobem, zejména bude 
uzavírat dohody o výkonu služby z jiného místa podle § 117 ZSS. Zajistí: služební úřad – odbor 
personální a odbor ICT  

 

Dle Dodatku č. 1 ke Kolektivní dohodě ze dne 18. března 2019 uzavřené mezi Českou republikou – 
Ministerstvem dopravy a Základní odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a 
organizací při Ministerstvu dopravy ČR se v článku 4 doplňuje odstavec 4.11 v tomto znění: 

4.11 Vedle postupů uvedených v odstavci 4.4 se služební úřad zavazuje při dodržení podmínek § 117 
ZSS umožnit od 1. ledna 2021 státním zaměstnancům vykonávat službu z jiného místa při využití 
rámcové dohody podle čl. 7 odst. 1 písm. c) služebního předpisu č. 3/2019 náměstka ministra vnitra 
pro státní službu, a to 

4.11.1 v rozsahu alespoň 1 den v kalendářním měsíci,  
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4.11.2 po dobu nezbytně nutnou v období vysokých teplot podle čl. 5 odst. 5.6 této dohody nebo 

4.11.3 po dobu nezbytně nutnou při jiných mimořádných okolnostech. 

 

Dne 23. září 2020 byl dále přijat Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě ze dne 18. března 2019 uzavřené 
mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní odborovou organizací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy ČR. V Kolektivní smlouvě se před 23. zářím 2020 
v článku 5 vztahoval k výkonu služby/práce z jiného místa odstavec 5. 6 v následujícím znění: 

 

5.6 Zaměstnavatel období venkovních teplot dle bodu 5.5 umožní po odsouhlasení příslušným 
vedoucím pracovníkem, a pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, práci z domova nebo pracovní 
volno s náhradou platu.  

 

V Kolektivní smlouvě se v článku 5 doplňuje odstavec 5.7 takto:  

5.7 Vedle postupů uvedených v odstavci 5.6 se zaměstnavatel zavazuje v případě, že tomu nebrání 
závažné provozní důvody a charakter vykonávané práce to připouští, umožnit od 1. ledna 2021 
zaměstnancům vykonávat práci z domova při využití rámcové dohody o výkonu práce z domova 
obdobně dle článku 4 odstavci 4.11 Kolektivní dohody ve znění tohoto Dodatku, a to 

5.7.1 v rozsahu alespoň 1 den v kalendářním měsíci, 

5.7.2 po dobu nezbytně nutnou v období vysokých teplot podle čl. 5 odst. 5.5 této smlouvy 

nebo 

5.7.3 po dobu nezbytně nutnou při jiných mimořádných okolnostech.  

 

Nadále platí možnost sjednání dlouhodobějšího výkonu služby/práce z jiného místa na základě 
podané a schválené žádosti s uvedeným relevantním důvodem dle Odůvodnění Služebního předpisu 
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek 
pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby 10.  

V období leden – březen 2021 byl v Ministerstvu dopravy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 
zaveden režim střídání zaměstnanců v kancelářích (na základě schválení představených) pro řádné 
zajištění agend všech útvarů, ostatní zaměstnanci vykonávali službu/práci z domova. Služební orgán 
MD umožnil výkon služby/ práce v režimu home office zaměstnancům/kyním, kteří pečují o děti do 15 
let věku a u kterých byl omezen provoz základních škol podle usnesení vlády a dále 
zaměstnancům/kyním zvlášť ohroženým dopady nemoci COVID-19 z hlediska věku a zdravotního stavu. 

V období trvání projektu OP Z platné znění od 15. 1. do 2. 6. 2021 byl institut Výkon služby z jiného 
místa zahrnut do služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. 
srpna 2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s 
výkonem státní služby (Část druhá, Výkon služby z jiného místa Čl. 6, 7, 8, 9, 10). 11 

                                                                 
10 Blíže viz Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu  
č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců 
 s výkonem státní služby. <https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx>. 
11 Blíže viz Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu  
č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců 
 s výkonem státní služby. <https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx>. 
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Od 2. června 2021 z něj byl vyňat a pravidla výkonu státní služby z jiného místa jsou upravena v rámci 
samostatného služebního předpisu - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
2/2021 ze dne 2. června 2021, o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa.12 

Komplexní analýza institutu výkonu služby/práce z jiného místa včetně vyhodnocení dotazníkového 
šetření Home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným využíváním 
výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v MD je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Tato 
analýza byla publikována na internetových a intranetových stránkách Ministerstva dopravy dne 12. 
května 2021. 

 

KRATŠÍ SLUŽEBNÍ/PRACOVNÍ DOBA 

 
Standardní služební/pracovní doba činí 40 hodin týdně (ustanovení § 79 odst. 1 ZP). Pracovní doba 
sjednaná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pod tento limit je kratší pracovní dobou, přičemž 
zaměstnanci pak přísluší plat odpovídající kratší pracovní době (ustanovení § 80 ZP). Pro stanovení 
služební doby státních zaměstnanců odkazuje na výše citovaná ustanovení § 99 odst. 1 ZSS, přičemž 
pracovní dobou se míní služební doba. Je-li zaměstnanci ministerstva povolena kratší pracovní doba, 
vedoucí příslušného útvaru stanoví délku základní a volitelné služební/pracovní doby v poměru 
k týdenní služební/pracovní době (Příloha č. 1 Pracovního řádu). O kratší služební době rozhoduje 
služební orgán (služební předpis č. 12/2005), v případě kratší pracovní doby rozhoduje v podmínkách 
služebního úřadu rovněž služební orgán (ustanovení § 15 odst. 3 ZSS). Závazek povolit kratší pracovní 
dobu zaměstnanci pečujícímu o dítě do 15 let věku a o osoby blízké se zdravotním postižením 
zakotvuje Kolektivní dohoda i Kolektivní smlouva.  
 

Kolik státních zaměstnanců má ve Vašem služebním úřadu povolenu kratší služební dobu? 
(Kratší služební doba ve smyslu § 99 odst. 3 zákona o státní službě) 

 

  2018 2019 2020 
Celkový počet 22 23 16 
Muži  1 3 0 
Ženy 21 20 16 

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního 
života s výkonem služby služebními úřady 2018–2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
12 Blíže viz Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
2/2021 ze dne 2. června 2021, o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa <2_2021-SSP (1).pdf>. 
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Jaké jsou nejčastější důvody pro povolení kratší služební doby státním zaměstnancům? 
(Kratší služební doba ve smyslu § 99 odst. 3 zákona o státní službě) 

  2018 2019 2020 
Péče o dítě státního zaměstnance ano ano ano 
Péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ano ano ano 
Dojíždění do místa výkonu státní služby ano ano ano 
Organizační důvody ne ne ne 
Zdravotní stav státního zaměstnance ano ano ne 
Jiné  ne ne ne 

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života 
s výkonem služby služebními úřady 2018–2020 
 

 

JINÉ ROZVRŽENÍ SLUŽEBNÍ/PRACOVNÍ DOBY NEŽ STANOVENÉ VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ 

 

Je v MD povoleno individuální rozvržení služební doby do všech pracovních dnů v týdnu? 
  2018 2019 2020 
Individuální rozvržení služební doby do všech 
pracovních dnů v týdnu ano ano ano 

 

 

Rozvržení začátku a konce pružné služební a pracovní doby může být upraveno odlišně od daného 
rozmezí, a to na žádost státního zaměstnance/zaměstnankyně nebo zaměstnance/zaměstnankyně. 
Žádost o povolení odlišného rozvržení služební a pracovní doby se podává formou vnitřního dopisu 
prostřednictvím podatelny Odboru personálnímu. V žádosti žadatel uvede své osobní údaje, včetně 
svého zařazení v rámci služebního úřadu; důvod pro předložení žádosti; navrhované rozložení služební 
nebo pracovní doby a dobu, po kterou odlišné rozvržení služební nebo pracovní doby požaduje. 
Součástí žádosti je také vyjádření představeného, že odlišné rozvržení služební nebo pracovní doby 
žadatele nebude bránit řádnému plnění úkolů služebního úřadu. Každá žádost je posuzována 
individuálně, s přihlédnutím k potřebám státního zaměstnance a zaměstnance, přičemž je brán zřetel 
na vytváření podmínek pro slaďování rodinného a osobního života státního zaměstnance a 
zaměstnance s výkonem státní služby nebo zaměstnání. Z tohoto důvodu je zapotřebí žádost podrobně 
odůvodnit. O žádosti o povolení odlišného stanovení začátku a konce služební doby rozhoduje státní 
tajemník na základě schválení Odboru personálního, o žádosti o povolení odlišného stanovení začátku 
a konce pracovní doby rozhoduje ředitelka Odboru personálního. 
 

DOPLŇKOVÉ SLUŽEBNÍ MÍSTO 

 

Kolik zaměstnanců bylo zařazeno ve Vašem služebním úřadu na doplňkovém služebním místě? 
  2018 2019 2020 
Státní zaměstnanci  1 0 0 
Zaměstnanci v pracovním poměru 0 0 0 

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života 
s výkonem služby služebními úřady 2018 - 2020 
 
 



25 

 

 

 

STLAČENÝ PRACOVNÍ TÝDEN 

 
Je v MD zavedena možnost využívat stlačený pracovní týden? 

  2018 2019 2020 
Stlačený pracovní týden ne ne ne 

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života 
s výkonem služby služebními úřady 2018–2020 

 

OPATŘENÍ KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V MINISTERSTVU 
DOPRAVY 

 

● flexibilní úpravy pracovní doby (např. pružná pracovní doba, výkon služby/práce z jiného místa = 
home office, sdílená pracovní/služební místa, zkrácené pracovní/služební úvazky, atd.) 

 

Výkon služby/práce z jiného místa, tzv. home office 

1) Kolektivní dohoda a smlouva Ministerstva dopravy 

Služební úřad se zavazuje umožnit od l. ledna 2021 státním zaměstnancům a zaměstnancům vykonávat 
službu z jiného místa: 

a) v rozsahu alespoň 1 den v kalendářním měsíci 

b) po dobu nezbytně nutnou v období vysokých teplot podle čl. 5 odst. 5.6 této dohody 

c) po dobu nezbytně nutnou při jiných mimořádných okolnostech 

Služební úřad se zavazuje umožnit od 1. července 2021 státním zaměstnancům a zaměstnancům 
vykonávat službu z jiného místa v rozsahu 1 den v kalendářním týdnu. 

 

● Služby péče o dítě, organizace dětských akcí a táborů apod. 

Dětská skupina Mašinka - pro zaměstnance a zaměstnankyně MD, kapacita 24 dětí, zařazení dítěte je 
možné od 2 let věku 

 

● Indispoziční volno - služební orgán poskytne zaměstnanci ze zdravotních důvodů, bez povinnosti 
předložit doklad o neschopnosti výkonu služby, služební volno s náhradou platu ve výši průměrného 
výdělku v trvání 5 dnů 

 

● Systém benefitů - z hlediska rovných příležitostí je důležité, aby nabídka benefitů byla co nejširší 
a přístupná pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Ministerstvo poskytuje: 

o zajištěné stravování s příspěvkem v jídelně v budově ministerstva, 
o Multisport karta, Unišeky FKSP+, 
o posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, 
o příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření  
o a další dle Kolektivní dohody a Kolektivní smlouvy ministerstva dopravy. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních 
potřeb zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Tvorbu FKSP 
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upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
Více informací je uvedeno v Zásadách pro používání FKSP Ministerstva dopravy, které jsou přílohou 
Kolektivní dohody (Kolektivní smlouvy). Výběr některých příspěvků z FKSP, které poskytuje služební 
úřad: 
 
Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou školským zařízením nebo profesionálními organizacemi a 
sdruženími zajišťujícími dětskou rekreaci pro děti zaměstnanců, které dovrší v době konání akce 
nejméně 3 a nejvýše 18 let věku. Příspěvek se na základě písemné žádosti poskytne až do výše 100 % 
ceny rekreace, nejvýše 2x ročně ve výši 2 000 Kč/akci/dítě. Maximální částka na jednoho zaměstnance 
je 12 000 Kč. 
 
Příspěvky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce. Z FKSP se poskytuje příspěvek 50 % ceny 
vstupenek na kulturní akce zajišťované odborovou organizací. Dále se poskytuje příspěvek 50 % ceny za 
účast zaměstnanců na sportovních a tělovýchovných akcích, nejvýše však do výše 1 000 Kč za 
zaměstnance a rok. 
 
Jednorázová sociální výpomoc: 

- nenávratnou sociální výpomoc (výše musí být dohodnuta mezi služebním úřadem a VZO),  
- v případě úmrtí zaměstnance ve výši 10 000 Kč jeho nejbližším pozůstalým, 
- v mimořádně závažných případech k řešení složitých neočekávaných sociálních situací, na základě 
písemné žádosti, nejvýše však 10 000 Kč. 
 

Dary: 
- za mimořádnou aktivitu ve prospěch Ministerstva dopravy, 
- odborářům – důchodcům s přiznanou invaliditou třetího stupně při dosažení 50 let a každých 5 let a 

starobním důchodcům při dosažení 65 let a každých 5 let formou nepeněžitých darů v hodnotě 500 
Kč, 

- při dosažení životního jubilea, 
při dosažení odpracovaných/odsloužených 5 let. 

● management mateřské/rodičovské 

● podpora vzdělávání  

 

MANAGEMENT MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

Slaďování rodinného, osobního a pracovního života státních zaměstnanců zařazených mimo výkon 
státní služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo čerpajících neplacené služební 
volno z důvodu péče o dítě až do 4 let jeho věku 

 

GENDEROVÝ AUDIT (2018): MANAGEMENT MD/RD  
 

Mezi klíčovými zjištěními genderového auditu (souhrn zjištění) bylo uvedeno: 

Některé personální procesy si zaslouží další rozvoj, ať je to např. oblast hodnocení zaměstnanců/kyň, 
management mateřské a rodičovské dovolené či adaptační proces nově příchozích pracovníků/ic.  

Z genderového auditu v MD provedeného v úvodu projektu OPZ v Ministerstvu dopravy nerealizuje ani 
nemá stanoven program managementu mateřské či rodičovské dovolené. Podle nařízení vlády č. 
144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění 
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rodinného a osobního života s výkonem státní služby, služební úřad umožní státnímu 
zaměstnanci/kyni, kteří/ré jsou zařazeni/y mimo výkon státní služby z důvodu mateřské a rodičovské 
dovolené nebo kteří/ré čerpají služební volno z důvodu péče o dítě do 4 let jeho věku na její či jeho 
žádost: 

 účast na vzdělávání státních zaměstnanců/kyň 
 umožní státnímu zaměstnanci/kyni přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci 

služebního úřadu 
 přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha správních činností nevylučuje. 

Dále služební úřad může vyhradit prostory, které slouží ke krátkodobému využití a pobytu dětí státních 
zaměstnanců/kyň v rámci jejich služební doby. 

Ministerstvo dopravy má nastaveny některé z prvků usnadňujících návrat zaměstnaných po rodičovské 
dovolené. Nabízí totiž svým zaměstnancům/kyním  možnosti upraveného pracovního režimu (viz část 
textu věnovaná oblasti slaďování) a v září 2017 zprovoznilo v budově ministerstva vlastní dětskou 
skupinu Mašinka. Je určena dětem od 2 let a má celkovou kapacitu 24 dětí. Na ministerstvu je rodičům 
umožněna práce na DPP či DPČ a mohou také využívat závodní stravování za sníženou cenu. 

Téměř dvě třetiny respondentů/ek (64,9 % = 198) v dotazníkovém šetření rozhodně nebo spíše souhlasí 
s tím, že v organizaci jsou nastavena opatření, která usnadňují zaměstnankyním/cům návrat do 
práce/služby po rodičovské dovolené (např. upravená pracovní/služební doba, dětská skupina). Téměř 
jedna třetina respondentů/ek (31,5 % = 96) situaci v tomto ohledu nedokázala posoudit. Spíše nebo 
rozhodně pak nesouhlasí 3,6 % (11) osob. 

 

 

Zdroj: Genderový audit, MD, 2018 

Většina respondentů/ek  (85,6 % = 261) s čerpáním rodičovské dovolené nemá osobní zkušenost. 10,8 
% (33) osob se plně věnovalo péči o dítě a vůbec nepracovalo po celou dobu rodičovské dovolené. Jde 
zejména o ženy (18,4 % = 32) oproti mužům (0,8 % = 1), osoby ve věku 31–40 let (21,8 % = 24), osoby 
zaměstnané v rámci Ministerstva dopravy 11–20 let (22,2 % = 16) oproti zaměstnaným v rozmezí 1–10 
let (8,9 % = 15) a nepřekvapivě o osoby pečující (25,9 % = 30) oproti nepečujícím (1,6 % = 3). 3,6 % (11) 
dotazovaných pak pracovalo již v průběhu rodičovské dovolené (např. v upraveném pracovním 
režimu). Jde výhradně o ženy (6,3 % = 11). 
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Téměř tři čtvrtiny respondentů/ek (74,3 % = 226) uvádí, že se jich v budoucnu čerpání rodičovské 
dovolené netýká. V případě, že čerpat rodičovskou dovolenou budou nebo její čerpání zvažují, se 
vyslovilo 12,5 % (38) osob, že půjde o více než 2 roky čerpání. Jde převážně o ženy (21,4 % = 37) oproti 
mužům (0,8 % = 1). 10,2 % (31) osob uvažuje o čerpání v rozsahu 1–2 roky. Opět jde o ženy (16,2 % = 
28) oproti mužům (1,6 % = 2). Čerpání méně než rok pak zvažují 3 % (9) osob. 

Většina (80,1 % = 245) respondentů/ek nedokázalo posoudit, zda služeb dětské skupiny Mašinka 
využívají muži, nebo ženy. O tom, že služby dětské skupiny využívají rozhodně nebo spíše ženy, je 
přesvědčena téměř jedna pětina (18,6 % = 57) osob. Naopak 1,3 % (4) osob se domnívá, že jde spíše o 
muže.  

 

ZAMĚSTNANCI MINISTERSTVA DOPRAVY NA MD/RD V ROCE 201813 

V roce 2018 bylo 34 zaměstnanců na MD/RD, z toho jeden muž. V rodičovské dovolené pokračovalo 
17 žen, 2 se vrátily v roce 2018 na své služební místo, 2 zaměstnankyně se po skončení mateřské 
dovolené do práce nevrátily. V zaměstnaneckém poměru pracovalo 7 žen, službu vykonávalo 27 
zaměstnanců. Nejčastěji šly na MD/RD zaměstnankyně se služebním označením ministerský rada. 
Průměrný věk žen a muže na MD/RD byl 34,2 let. Tři zaměstnankyně pracovaly na zkrácený úvazek. Na 
MD/RD byly 4 ženy v roce 2018, které zastávaly roli představených – vedoucí oddělení.  

 

ZAMĚSTNANCI MINISTERSTVA DOPRAVY NA MD/RD V ROCE 201914 

V roce 2019 bylo 32 zaměstnanců na MD/RD, z toho jeden muž. V zaměstnaneckém poměru pracovaly 
4 ženy, službu vykonávalo 28 zaměstnanců. Nejčastěji šly na MD/RD zaměstnankyně se služebním 
označením ministerský rada. Průměrný věk žen a muže na MD/RD byl 34,6 let. Čtyři zaměstnankyně 
pracovaly na zkrácený úvazek. Na MD/RD bylo 6 žen v roce 2019, které zastávaly roli představených-
vedoucí oddělení. 

 

ZAMĚSTNANCI MINISTERSTVA DOPRAVY NA MD/RD V ROCE 202015 

V roce 2020 bylo 30 zaměstnankyň na MD/RD. V rodičovské dovolené pokračovala 17 žen. 
V zaměstnaneckém poměru pracovaly 4 ženy žen, službu vykonávalo 26 zaměstnanců. Nejčastěji šly na 
MD/RD zaměstnankyně se služebním označením ministerský rada. Průměrný věk žen a muže na 
MD/RD byl 34,75 let.  Na MD/RD bylo 5 žen v roce 2020, které zastávaly roli představených – vedoucí 
oddělení.  

 

 

 

 

                                                                 
13  VLACHOVÁ, Ilona Mgr., STROBACH, Vít, Ph.D., MD 2021, Analýza vývoje struktury zaměstnanců a 
zaměstnankyň Ministerstva dopravy v letech 2017-2020 
14  VLACHOVÁ, Ilona Mgr., STROBACH, Vít, Ph.D., MD 2021, Analýza vývoje struktury zaměstnanců a 
zaměstnankyň Ministerstva dopravy v letech 2017-2020 
15  VLACHOVÁ, Ilona Mgr., STROBACH, Vít, Ph.D., MD 2021, Analýza vývoje struktury zaměstnanců a 
zaměstnankyň Ministerstva dopravy v letech 2017-2020 
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ŘÍZENÍ KVALITY (KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ Č. 7 POLITIKA LIDSKÝCH ZDROJŮ A KRITÉRIUM Č. 8 
ADAPTAČNÍ PROCES) - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PROVEDENÉ MEZI PŘEDSTAVENÝMI  PRÁCE SE 
ZAMĚSTNANCI AKTUÁLNĚ NEVYKONÁVAJÍCÍMI SLUŽBU NEBO PRÁCI“ 

Zpracování vstupů 
Dotazníkem „Práce se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu nebo práci“ bylo v rámci 
dotazníku zjišťováno, zda jsou představení ochotni se spolupodílet na práci se zaměstnanci aktuálně 
nevykonávajícími službu nebo práci, zda mají s tímto procesem zkušenosti, zda mají k tomuto procesu 
dostatečné informace a nástroje a zda by měla být práce se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími 
službu nebo práci vykonávána výhradně prostřednictvím Odboru personálního nebo ve spolupráci 
s věcnými útvary ministerstva. Při rozeslání vytvořeného dotazníků postupováno obdobně jako 
v případě dotazníků v případě stáž. Dotazník pro oblast politiky lidských zdrojů obsahoval celkem 
23 otázek, z čehož 4 otázky se týkaly práce se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu nebo 
práci, a byl rozeslán na 74 e-mailových adres představených (náměstek/náměstkyně pro řízení sekce, 
ředitel/ředitelka odbor, vedoucí oddělení, vedoucí samostatného oddělení) věcných útvarů v rámci 
ministerstva k vyplnění. Dotazník vyplnilo celkem 27 představených, tj. 36,48 % ze všech oslovených 
představených. V oblasti „Práce se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu/práci“ byly položeny 
celkem 4 otázky (otázky č. 20 až 23), z nichž jednotlivé otázky jsou analyzovány níže. 

K otázce č. 20, zda by byly uvítány informace stran možností spolupráce se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci, 23 (85,2 %) představených uvedlo, že by uvítali informace stran 
možností spolupráce se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci, a 4 (14,8 %) 
představených uvedlo, že nikoliv. 

 

Obrázek  – Požadavek na informace stran možností spolupráce se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci 
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K otázce č. 21, zda představení komunikují (např. formou pravidelného zasílání informací, pravidelných 
setkání apod.) se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci, 14 (51,9 %) představených 
uvedlo, že komunikují se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci, a 13 (48,1 %) 
představených uvedlo, že nikoliv. 

 

Obrázek  – Komunikace se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci 

 

K otázce č. 22, která se dotazovala na formu, rozsah a četnost komunikace se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci a případně na důvody, proč tato komunikace není realizována. Níže 
jsou uvedeny odpovědi na formu, rozsah a četnost komunikace se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci. 

 Minimální potřeba takového kontaktu. 
 Telefonicky cca 1x za 3 měsíce. 
 Neformálně, mimopracovní příležitosti, tak dvakrát do roka. 
 E-mail/osobně – měsíčně. 
 Především e-mailem či telefonem, dle potřeby řešení aktuálních problémů. 
 E-mail, osobní setkání, sociální sítě – cca 1x týdně až 1x měsíčně, dle potřeby. 
 ANO i NE, záleží rovněž i na ochotě a otevřenosti daného pracovníka. Důležitý je druh informací. 

Pracovní a personální věci by měly být výlučně předmětem Odboru personálního (a to včetně zasílání 
a doručování čehokoliv z Ministerstva dopravy). Odbory, jež nemají personální agendu, nemají 
fungovat jako „pošťák“ Odboru personálního. Záleží i na postoji zaměstnanců mimo službu, pokud 
sami komunikaci nevyhledávají, nelze je nutit. 

 Jelikož se jedná o velmi specifickou práci, trvá delší čas se jí naučit, pro urychlení je nutné, aby nový 
zaměstnanec měl o charakteru činností určité znalosti. 

 E-mail, osobní setkání. 
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 E-mailová komunikace průběžně, setkávání v rámci mimopracovních aktivit. 
 Komunikace se zaměstnankyní na mateřské dovolené spíše nepravidelná, telefonicky, osobně zřídka 

vzhledem k mimopražskému bydlišti zaměstnankyně. 
 Zejména se jedná o kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské dovolené. 
 Neformální, nepravidelná komunikace o novinkách a dění v úřadu. 
 Mobilním telefonem. 
 Některé informace jsou zasílány i zaměstnancům nevykonávajícím službu, ale není to pravidlem. 

Stejně tak je i minimálně 1x ročně setkání zaměstnanců odboru. 
 Ad hoc setkání mimo službu, telefonicky, skrze sociální sítě. 

Níže jsou uvedeny odpovědi obsahující důvody nekomunikace se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci. 

 Minimální potřeba takového kontaktu. 
 V současné době se tento případ nevyskytuje. 
 Nemám podřízené dočasně nevykonávající službu. 
 Žádní zaměstnanci uvedené kategorie se v našem útvaru aktuálně nenacházejí. 
 Není dostatek času, není zájem ze strany zaměstnance dočasně nevykonávající službu. 
 V rámci své pracovní náplně na to nemám prostor. 
 Žádný ze zaměstnanců se v této situaci nenachází. 
 ANO i NE, záleží rovněž i na ochotě a otevřenosti daného pracovníka. Důležitý je druh informací. 

Pracovní a personální věci by měly být výlučně předmětem Odboru personálního (a to včetně 
zasílání a doručování čehokoliv z Ministerstva dopravy). Odbory, jež nemají personální agendu, 
nemají fungovat jako „pošťák“ Odboru personálního. Záleží i na postoji zaměstnanců mimo službu, 
pokud sami komunikaci nevyhledávají, nelze je nutit. 

 NE a opět doporučuji stáž v korporátu. Jiný než Odbor personální se o tyto věci nemá vůbec co 
zajímat. Jestli odbor dělá cokoliv z personální oblasti, odebírá mu to kapacitu v oblasti, kterou má 
organizačním řádem svěřenou. Odbor personální má zajistit hladké fungování HR agendy tak, aby 
o něm ostatní odbory nevěděly. 

 Nenapadlo mě to. 
 Na příslušném oddělení nejsou zaměstnanci dočasně nevykonávající službu či práci. 
 Prozatím jsem se nesetkal s tímto případem. 

K otázce č. 23, kdo by měl komunikovat se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci, 
17 (63 %) představených uvedlo, že by se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci 
měly komunikovat jak věcné útvary, tak Odbor personální, 5 (18,5 %) představených uvedlo, že by se 
zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci měl komunikovat věcný útvar, a 5 (18,5 %) 
představených uvedlo, že by se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci měl 
komunikovat Odbor personální. 
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Obrázek  – Komunikace se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci 

 

Z provedené analýzy dotazníkového šetření vyplývá, že více jak 85 % představených, 
kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, uvedlo, že by uvítali informace stran možností spolupráce se 
zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci. Současně 63 % představených, kteří se 
dotazníkového šetření zúčastnili, uvedlo, že by se procesu komunikace se zaměstnanci dočasně 
nevykonávajícími službu nebo práci měly ujmout věcné útvary společně s Odborem personálním. 
V neposlední řadě je nutné uvést, že více jak polovina představených (51,9 %), kteří se dotazníkového 
šetření zúčastnili, uvedlo, že se zaměstnanci dočasně nevykonávajícími službu nebo práci na určité bázi 
komunikují, avšak dle vlastního uvážení, bez jasných pravidel a předem určených nástrojů, resp. metod. 

 Z rozboru jednotlivých odpovědí jednoznačně pro práci se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími 
službu nebo práci vyplynula následující zjištění: 

 Neexistují jednoznačná pravidla a postupy pro práci se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími 
službu nebo práci. 

 Věcné útvary nemají dostatečné kapacity (personální) na zajištění plnohodnotného procesu práce 
se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu nebo práci. 
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 Věcné útvary jsou ochotny se do práce se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu nebo práci 
zapojit, avšak v rámci součinnosti s Odborem personálním. 

Z výše uvedených zjištění tedy jednoznačně vyplývá, že je potřeba učinit taková opatření, aby byly 
zavedeny postupy, které povedou k nastavení efektivního systému práce se zaměstnanci aktuálně 
nevykonávajícími službu nebo práci s jasně nastavenými pravidly, jejichž důsledné uplatňování povede 
k dlouhodobé stabilizaci v oblasti politiky lidských zdrojů. 

Výsledky analýzy 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že existuje ochota věcných útvarů komunikovat s nepřítomnými 
zaměstnanci za účelem urychlení následné adaptace u zaměstnanců na mateřské či rodičovské 
dovolené či dočasného obsazení neobsazeného místa zaměstnancem v důchodu. Obé vyžaduje 
pravidelnou a plnohodnotnou komunikaci s těmito zaměstnanci, a to jak ze strany Odboru 
personálního, tak ze strany věcných útvarů, neboť je nutné a minimálně vhodné poskytovat těmto 
zaměstnancům pravidelné informace o dění v ministerstvu, a to jak interního charakteru, tak informace 
o vývoji v jednotlivých agendách. Tímto způsobem lze pomoci v rámci realizace řádné politiky lidských 
zdrojů obsadit služební místa útvarů, které opakovaně postrádají vhodné pracovníky a jsou nuceni 
potřebnou pracovní sílu shánět sami mimo dosažitelné zdroje, případně složitě opětovně realizují 
adaptační proces navrátivších zaměstnanců z mateřské či rodičovské dovolené. 

Doporučení z genderového auditu pro práci se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími službu nebo 
práci 

Taktéž z genderového auditu vyplývají doporučení pro práci se zaměstnanci aktuálně nevykonávajícími 
službu nebo práci – konkrétně se jedná o zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské a rodičovské 
dovolené. 

Výčet doporučení: 

 Zpracovat plán adaptace nově příchozích zaměstnanců/kyň a zaměstnanců/kyň vracejících se 
z mateřské či rodičovské dovolené. 

 Podporovat účast rodičů zaměstnanců/kyň na MD/RD na vzdělávacích akcích – e-learning, 
možnost přístupu na odborné vzdělávací akce, semináře a konference v jejich oboru (po 
dohodě s přímým představeným).  

 Nastavit systém udržování pravidelného kontaktu s osobami na MD/RD. Vytvořit účinný 
nástroj pro interní komunikaci a poskytovat osobám na MD/RD v pravidelných intervalech 
relevantní informace ke slaďování a o změnách v pracovní oblasti. 

 Informovat zaměstnance/kyně 6 měsíců před ukončením RD o naplněnosti dětské skupiny 
Mašinka. 

 

MANAGEMENT MD/RD – ZHODNOCENÍ STAVU K 30. 6. 2021 (RESP. KE KONCI PROJEKTU OP Z) 

Podpora rodičů v Ministerstvu dopravy 

Ministerstvo dopravy má nastaveny některé z prvků usnadňujících návrat zaměstnaných po rodičovské 
dovolené.  V Ministerstvu dopravy je zřízena Dětská skupina Mašinka, která byla slavnostně otevřena 
1. 11. 2017 a nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách Ministerstva dopravy. 
Celková kapacita dětské skupiny Mašinka je 24 dětí a zařazení dítěte je možné od 2 let věku. Děti je 
možné přijmout po celý rok a mohou navštěvovat dětskou skupinu celodenně, ve zkrácené denní 
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době nebo pouze některé dny v týdnu. Péči a výchovu o děti zajišťuje odborný personál v souladu 
s Plánem výchovy a péče „Cestou necestou".  

Ministerstvo dopravy nabízí svým zaměstnankyním a zaměstnancům možnosti flexibilních forem 
práce. Zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let může požádat o povolení kratší 
služební/pracovní doby. V souvislosti s povolením kratší služební/pracovní doby je možné požádat o 
rozvržení jiné služební/pracovní doby. Zaměstnankyně, příp. zaměstnanec může dále požádat o 
povolení sjednání výkonu služby/práce z jiného místa (home office). 

Všem zaměstnancům a zaměstnankyním je od roku 2021 umožněn výkon služby/práce z jiného místa 
v rozsahu jednoho dne v kalendářním měsíci + bude nově umožněn i další jeden den v kalendářním 
týdnu. 
 
Další benefity po návratu do zaměstnání: 

 dovolená – 5 týdnů za kalendářní rok; 
 indispoziční volno 5 dnů za kalendářní rok; 
 služební osobní volno (pro zaměstnance v režimu ZSS) – 1 den v kalendářním roce k zařízení 

osobních záležitostí; 
 příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření ve výši 600 Kč za měsíc – 

žádost si můžete stáhnout zde; 
 příspěvek na stravování; 
 Multisport karta; 
 poukázky v maximální hodnotě 1500 Kč alespoň 1x ročně v závislosti na disponibilních 

prostředcích ve Fondu kulturních a sociálních potřeb; 
 jazykové kurzy, více informací naleznete zde. 
 posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově, možnost využívat volejbalový kurt, 

hřiště pro rekreační kopanou a bazén, které jsou pro zaměstnance pronajaté mimo budovu 
úřadu. 

 

Multisport karta; poukázky v maximální hodnotě 1500 Kč alespoň 1x ročně v závislosti na 
disponibilních prostředcích ve Fondu kulturních a sociálních potřeb, mohou využívat i maminky 
v průběhu mateřské dovolené.  
 

Komunikace se zaměstnanci na MD/RD a rodiči 

Na vnitřní počítačové síti by měl být po schválení umístěn Manuál pro zaměstnankyně a zaměstnance 
na MD/RD se souhrnem hlavních informací. V roce 2018 byl v MD realizován genderový audit, který 
zahrnoval samozřejmě i zaměstnankyně a zaměstnance na MD/RD a zaměstnance rodiče. Další 
dotazníkové šetření zaměstnanců na MD/RD by mělo proběhnout v období 2021–2023. 

Měl by probíhat také kontinuální sběr dat pro MV, ÚVČR i vlastní potřebu včetně vedení 
databáze/přehledů:  

a) zaměstnankyň/ců na MD/RD; 

b) čerpajících neplacené služební volno až do 4 let věku dítěte před jejich zařazením k výkonu státní 
služby/práce; 
c) čerpání otcovské dovolené. 

 

Dále by měly být sbírány statistické údaje o nabídce flexibilních forem práce a o jejím využívání; o počtu 
rodičů, kteří se po mateřské/rodičovské vracejí k původnímu zaměstnavateli (MD). 
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INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ AGENDY ZAMĚSTNANKYŇ A ZAMĚSTNANCŮ NA MD/RD 

1. Odchod na MD/RD – zařazení mimo výkon služby - informace před odchodem 

2. Informování v průběhu MD/RD 

3. Návrat z MD/RD - zařazení po MD/RD 

4. Adaptační proces MD/RD 

5. Rodiče a slaďování osobního, rodinného a pracovního života – nabídka flexibilních forem 
služby/práce 

6. Sběr dat 

7. Dotazníkové šetření 

 Informování o právech a povinnostech v dostatečném předstihu před zařazením mimo službu 
 Informování o podstatných změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu (v průběhu 

MD/RD 
 BOZP 
 Účast na vzdělávání 
 Účast na kulturních, sportovních a jiných společenských akcích pořádaných služebním úřadem 
 Přístup na místo výkonu státní služby 
 Informování zaměstnankyň/ců na MD/RD nebo čerpajících neplacené služební volno až do 4 

let věku dítěte před jejich zařazením k výkonu státní služby/práce 

 

CHECKLIST: MANAGEMENT MD/RD 

Návrh aktivit zaměřených na zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené  
a pro zaměstnance s dětmi (dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
3/2019 ze dne 20. srpna 2019 k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem státní služby a dalších výše uvedených východisek) 

 

Úkol Aktivita  
1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 
 

Dohodnout s Odborem ICT proces zaznamenání jména 
zaměstnankyně odcházející na MD /zaměstnance na RD) – při 
předání notebooků a zaslání jména odp. osobě za odchod na 
MD/RD Odboru personálním. 
 
Připravit a projednat s Odborem ICT prohlášení, že byly/i MD/RD 
seznámeny/i s postupem ICT a budou ho dodržovat (ponechána e-
mailová adresa a datová schránka na Ministerstvu dopravy atd.) 
 
Vedení databáze/přehledu:  
a) zaměstnankyň/ců na MD/RD; 
b) čerpajících neplacené služební volno až do 4 let věku dítěte před 
jejich zařazením k výkonu státní služby/práce; 
c) čerpání otcovské dovolené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 

Informování o právech a povinnostech v dostatečném předstihu 
před zařazením mimo službu 

 Využít Manuál pro MD/RD, doplnit a zkontrolovat ve 
spolupráci s ostatními odpovědnými zaměstnanci Odboru 
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 personálního (FKSP, vzdělávání, benefity, GFP) a schválit 
(vedení Odbor personální) 

 Nová záložka na intranetu (od července nový intranet – 
vnitřní počítačová síť) ke slaďování – podsložka MD/RD – 
návrh a schválení textu, vytvoření záložky 

 Průběžná aktualizace textu k MD/RD, záložky ke slaďování 
na intranetu  

 Umístění schváleného manuálu do záložky MD/RD 
 Pravidelná aktualizace manuálu 
 Na intranetu bude informace, že se mohou MD/RD moci 

přihlásit Odboru personálnímu, zda chtějí po dobu MD/RD 
dostávat informace o podstatných změnách v působnosti a 
organizaci služebního úřadu, možnostech vzdělávání a 
účasti na akcích pořádaných služebním úřadem. O zasílání 
tohoto infa mohou zažádat před či kdykoliv v průběhu 
MD/RD. 

 Podpora dřívějšího návratu z MD/RD - upozornit rodiče 
před odchodem na MD/RD, že je možnost zařazení dítěte 
od 2 let věku do dětské skupiny Mašinka (manuál, osobní 
info) 

 
 
 

BOZP BOZP  
1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 
 

Na intranetu bude nabídnuto, že je možné po dohodě s přímým 
představeným před odchodem zaměstnance/kyně na MD/RD 
realizovat rozhovor zaměřený na představu zaměstnaného/é 
ohledně průběhu MD/RD, plánovaného návratu a také ohledně 
případného zájmu zaměstnance/kyně spolupracovat se 
zaměstnavatelem v průběhu trvání rodičovské dovolené s přímým 
představeným a Odborem personálním (možnost nabídky činnosti 
DPP/DPČ, možnost zařazení dítěte od 2 let věku do dětské skupiny 
Mašinka ad.) 

 

1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 
2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 

Informování o podstatných změnách v působnosti a organizaci 
služebního úřadu (v průběhu MD/RD) 
 

 

1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 
2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 

Informování o možnostech a účasti na vzdělávání (e-learning, 
vzdělávací akce, jazykové kurzy) 

 

 

1. Odchod na 
MD/RD – 

Informování o kulturních, sportovních a jiných akcích pořádaných 
služebním úřadem 
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zařazení mimo 
výkon služby 
2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 
2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 

Podporovat zaměstnávání osob na MD/RD formou DPP, DPČ 
(upřednostnění před najímáním externích pracovníků) 

 

 

1. Odchod na 
MD/RD – 
zařazení mimo 
výkon služby 
2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 
 

Aktivní podpora otcovské dovolené - otcovskou lze čerpat pouze 
v období do šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí 
do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. 

Podpora otců na RD 

Informace viz manuál a intranet 

Rozeslání emailu až proběhne transpozice směrnice o rovnováze 
mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob – 
předpokládá se, že otcovská dovolená v Česku by se měla 
nejpozději od srpna 2022 prodloužit. Zavést by se měly také dva 
měsíce placené rodičovské pro vystřídání rodičů, toto bude ale 

ještě předmětem jednání.  

 

2. Informování 
v průběhu 
MD/RD 
3. Zařazení po 
MD/RD 

Informovat zaměstnankyně/zaměstnance na MD/RD o naplněnosti 
dětské skupiny a aktivně zjišťovat jejich zájem o umístění dítěte 
v průběhu MD/RD (po 2 letech – možnost zařazení dítěte od 2 let 
věku, 1 rok před návratem) – formou dopisu 

 

3. Zařazení po 
MD/RD 

Zaslat Manuál pro zaměstnankyně/zaměstnance na MD/RD 
v dostatečném časovém předstihu (6 měsíců před?) na emailové 
adresy 

 

3. Zařazení po 
MD/RD 

Nahlášení zaměstnankyně/zaměstnance – vyplnění formuláře – 
informace viz manuál 
 Zaměstnankyně, příp. zaměstnanec před skončením MD/RD 
kontaktuje v dostatečném předstihu cca 2 měsíce svého 
představeného s informací o svém návratu z MD/RD. Příslušný 
představený na základě této informace předloží Odboru 
personálnímu tento formulář: 

 Oznámení o nástupu zaměstnance po mateřské a 
rodičovské dovolené – pro služební/pracovní poměr 

 

3. Zařazení po 
MD/RD 

Informování o 
 platném organizačním řádu, systemizaci služebního úřadu a 

předmětu činnosti organizačního útvaru, do kterého má být 
státní zaměstnanec zařazen a dalších změnách v pracovní 
oblasti; 

 místo výkonu státní služby/práce po zařazení státního 
zaměstnance k výkonu státní služby, rozvržení 
služební/pracovní doby; 

 možnosti vzdělávání; 
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 opatření na podporu slaďování osobního a pracovního 
života; 

 benefitech, které je možné čerpat. 
 

4. Adaptační 
proces MD/RD 

Přímý představený ve spolupráci s Odborem personálním nastaví 
adaptační proces a určí osobu, která bude na přechodnou dobu 
zaměstnankyni/zaměstnanci po návratu z MD/RD pomáhat 
s adaptací. 
 
Propojení s procesem adaptace (Řízení kvality) 
 

 

5. Rodiče a 
slaďování 
osobního, 
rodinného a 
pracovního 
života – nabídka 
flexibilních forem 
práce 

Informovat a podpořit rodiče po návratu z MD/RD ve slaďování a 
nabídce flexibilních forem práce – viz Manuál a vnitřní počítačová 
síť (záložka slaďování). Obecně všem zaměstnancům 
a zaměstnankyním s dětmi do patnácti let (či pečujícím o osobu na 
nich prakticky závislou) náleží dále právo vyžadovat kratší pracovní 
úvazek nebo jinou úpravu pracovní doby § 241 odst. 2 ZP. Kromě 
vážných provozních důvodů je jim zaměstnavatel povinen vyhovět.  
 
Po návratu z MD/RD zaměstnankyním/zaměstnancům nabídnout 
(na půl roku s možností prodloužení) možnost využívat výkon 
služby z jiného místa několik dní v týdnu (po schválení žádosti 
přímým představeným i služebním orgánem), jinou úpravu 
pracovní doby či zkrácený úvazek.  
 
Možnost využití (v případě nutnosti, např. po vyčerpání OČR) 
neplaceného volna na ošetřování dítěte či jiné závislé osoby. 
 

 

6. Sběr dat Sběr dat pro MV, ÚVČR i vlastní potřebu. 
 
Vedení databáze/přehledů:  
a) zaměstnankyň/ců na MD/RD; 
b) čerpajících neplacené služební volno až do 4 let věku dítěte před 
jejich zařazením k výkonu státní služby/práce; 
c) čerpání otcovské dovolené. 
 
Dále jsou sbírány statistické údaje: 
o nabídce flexibilních forem práce a o jejím využívání; 
o počtu rodičů, kteří se po mateřské/rodičovské vracejí k 
původnímu zaměstnavateli (MD). 
 
Jsou pravidelně realizována dotazníková šetření. 
Informování rezortní/ho koordinátora/ky rovných příležitostí žen a 
mužů (GFP) o změnách v oblasti agendy slaďování osobního a 
pracovního života – ÚVČR bude nově vyžadovat reportování o 
plnění indikátorů nejen 1x ročně, ale i v průběhu roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Dotazníkové 
šetření 
 

Realizace dotazníkového šetření pro zaměstnankyně/ce na 
mateřské a rodičovské dovolené s cílem většího zapojení a 
informování těchto zaměstnankyň/ců např. formou informačních e-
mailů 

? 
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Pozn. poslední šetření proběhlo v rámci genderového auditu v roce 
2018, další by mělo proběhnout 2021–2023 

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK PRO PEČUJÍCÍ 
ZAMĚSTNANKYNĚ A ZAMĚSTNANCE 

 

Těhotné ženy, kojící ženy: 
zákaz nařizování práce přesčas. Práci přesčas nesmí zaměstnavatel nařídit ani u zaměstnanců nebo 
zaměstnankyň pečujících o dítě do jednoho roku, ledaže by s tím souhlasili § 241 odst. 3 ZP 

 těhotnou ženu lze vysílat na pracovní (služební) cestu výhradně s jejím souhlasem § 240 odst. 1 ZP 
 zákaz zaměstnavatele k podání výpovědi § 53 ZP a zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru 

§ 55 ZP 
Matky/rodiče na mateřské/rodičovské dovolené: 
 státní zaměstnankyně čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se zařadí mimo výkon 

služby, stejně tak státní zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou.  
 na služební místo tohoto státního zaměstnance lze zařadit nebo jmenovat jiného státního 

zaměstnance jen na dobu určitou, která nesmí být delší než doba, po kterou trvá změna služebního 
poměru z výše uvedených důvodů.  

 po odpadnutí důvodu zařazení mimo výkon služby se státní zaměstnanec rozhodnutím služebního 
orgánu zařadí zpět na své původní místo, případně na jiné volné služební místo § 70 odst. 3 ZSS 

Zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě/děti do osmi let věku, resp. do 15 let, a jiné závislé 
osoby: 
 zaměstnavatel je může posílat na služební cesty výhradně s jejich souhlasem § 240 odst. 2 ZP 
  zaměstnavatel je může přeložit na jiné místo výkonu práce jen na jejich žádost § 240 odst. 2 ZP 
Obecně všem zaměstnancům a zaměstnankyním s dětmi do patnácti let (či pečujícím o osobu na nich 
prakticky závislou) náleží dále právo vyžadovat kratší pracovní úvazek nebo jinou úpravu pracovní 
doby § 241 odst. 2 ZP. Vyjma vážných provozních důvodů je jim zaměstnavatel povinen vyhovět.  
 

PRÁCE NA DOHODY PRO PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) A DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) 

Na úřadech veřejné správy a samosprávy mohou být na DPP nebo DPČ zaměstnání zaměstnankyně a 
zaměstnanci, na které se nevztahuje zákon o státní službě a zákon o úřednících územních 
samosprávných celků. Proto se jedná o vhodné řešení, jak zapojit zaměstnankyně na MD/RD. Cílem 
úřadu v oblasti slaďování osobního a pracovního života by měla být mimo jiné podpora zaměstnávání 
osob na MD/RD formou DPP, DPČ a jejich upřednostnění před najímáním externích pracovníků. 
 
Největší výhodou zaměstnávání na DPP či DPČ je flexibilita výkonu práce. Zaměstnavatel není povinen 
těmto zaměstnancům určovat pracovní dobu. Proto jsou DPP a DPČ často žádanými typy smluv 
zejména osob, které potřebují zvýšenou flexibilitu (pečující osoby).  
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Na DPP či DPČ je možné pracovat u stejného zaměstnavatele v průběhu mateřské či rodičovské, není 
však možné vykonávat stejnou činnost jako před odchodem na MD/RD.  
 

AKTIVNÍ PODPORA OTCOVSKÉ DOVOLENÉ (PO PORODU) A OTCŮ NA RD 

Ministerstvo dopravy je zaměstnavatel podporující rovný přístup a účast otců na rodičovské dovolené.  

Zaměstnanec muž mateřskou dovolenou čerpat nemůže, může však čerpat otcovskou a rodičovskou 
dovolenou. 

Otcovská dovolená (čerpání po porodu) 

Otcovskou lze čerpat pouze v období do šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do 
péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby.  

Otcovská náleží 7 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), 
který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

Rodičovská dovolená (RD) 

Zaměstnavatel je povinen na základě žádosti zaměstnanci poskytnout rodičovskou dovolenou až do 
věku tří let dítěte. Matce náleží po čerpání mateřské dovolené, otci po narození dítěte. 

 

Doporučení: Ministerstvo dopravy by mělo být vnímáno jako zaměstnavatel podporující rovný přístup 
a účast otců na rodičovské dovolené. Podpora čerpání otcovské dovolené (7 dní po porodu, do 
budoucna více) a podpora otců na RD by měla být zmíněna v rámci záložky slaďování na intranetu a 
v manuálu MD/RD. 

 

Evropská směrnice work-life balance z roku 2019, jež cílí na lepší slaďování rodinného a pracovního 
života, totiž státům EU ukládá, aby nejpozději do srpna 2022 umožnily čerpání tzv. otcovské dovolené 
alespoň po 10 pracovních dnů. Po tuto dobu přitom mají mít evropští pracovníci nárok na příspěvek 
nebo odměnu minimálně ve výši nemocenské. 

Od ledna 2018 do konce roku 2020 Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 138 707 
výplat v celkové výši 764 milionů korun. Tatínkům v Česku teď náleží 70 procent redukovaného denního 
vyměřovacího základu za kalendářní den. To by se změnit nemělo, místo nynějších sedmi dnů však 
budou moci čerpat otcovskou dvakrát déle. 

V Česku je po dobu pobírání otcovské muž na tzv. překážce v práci, a to na rodičovské dovolené, 
přičemž zaměstnavatel je povinen mu vyhovět. Novopečení tatínci si termín nástupu na otcovskou 
určují sami v období do konce šestého týdne ode dne narození dítěte. Dávka se pak poskytuje 
maximálně sedm kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcové si tuto 
možnost pochvalují.  

Základní podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze 
zaměstnání, které trvá, a je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně 
činných musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu tří 
měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. 
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NEPLACENÉ SLUŽEBNÍ VOLNO – SLUŽEBNÍ/PRACOVNÍ VOLNO BEZ NÁHRADY PLATU 

 

Závazek udělit neplacené služební/pracovní volno zaměstnanci Ministerstva dopravy pečujícímu o dítě 
do 15 let věku a o osoby blízké se zdravotním postižením zakotvuje Kolektivní dohoda i Kolektivní 
smlouva.  
 

Jaké byly nejčastější jiné důvody čerpání neplaceného služebního volna?  
  2018 2019 2020 
Péče o osobu blízkou ano ano N/A 
Studium ne ano N/A 
Doprovod manžela/partnera vyslaného k 
výkonu služby/práce do zahraničí ne ano N/A 
Jiné:  ano ano N/A 

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života 
s výkonem služby služebními úřady 2018 – 2019 
 

Mezi jinými důvody byl v roce 2018 a 2019 uveden dlouhodobý zahraniční pobyt. 
 
Kolik státních zaměstnanců čerpalo v roce 2019 ve Vašem úřadě neplacené služební volno z jiných 
důvodů než je péče o dítě do 4 let věku? 
  2018 2019 2020 
Celkový počet 2 8 N/A  
Muži  0 1 N/A  
Ženy 2 7 N/A  

Zdroj: Ministerstvo vnitra: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života 
s výkonem služby služebními úřady 2018 – 2019 

 

O poskytnutí služebního volna bez náhrady platu nad rámec nařízení vlády č. 590/2006 Sb., nebo z 
jiných důležitých důvodů na straně státního zaměstnance rozhoduje státní tajemník. Žádost se podává 
na předepsaném formuláři Odboru personálnímu. Při poskytnutí náhradního volna pro jiné účely 
vzniká povinnost uhradit zdravotní pojištění dle zákona, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ministerstvo dopravy povoluje žadatelce/žadateli na základě její/jeho žádosti čerpání neplaceného 
služebního volna za účelem péče o dítě až do 4 let jeho věku nebo nemůže-li žadatelka/žadatel konat 
státní službu či pracovat pro jiné důležité osobní překážky a nebrání-li tomu řádné plnění úkolů 
služebního úřadu.  
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DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA 

PRÁVNÍ ÚPRAVA/VÝCHODISKA 

 
Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
ze dne 23. září 2014 
 
DĚTSKÁ SKUPINA MAŠINKA – DOPORUČENÍ V RÁMCI PROJEKTU OP Z 

Dětská skupina Mašinka, byla slavnostně otevřena 1. 11. 2017 a nachází se v nově zrekonstruovaných 
prostorách Ministerstva dopravy. Prostory jsou vzdušné, barevné a vybavené podle potřeb dětí. 
Celková kapacita Mašinky je připravená pro 24 dětí. Zařazení dítěte do dětské skupiny je možné od 
dvou let věku. Dítě může navštěvovat dětskou skupinu celodenně, ve zkrácené denní době nebo 
pouze některé dny v týdnu. Děti přijímáme po celý rok. 

Péči a výchovu o děti zajišťuje odborný personál v souladu s Plánem výchovy a péče „Cestou necestou". 
Tento plán vede k optimálnímu rozvoji dětí. K dítěti přistupujeme individuálně, podle jeho potřeb. 
Podporujeme dětskou radost, tvořivost, kamarádství.   

Zřízení dětské skupiny je pro každý resort velkým úspěchem a zásadní pro oblast slaďování pracovního 
a rodinného života zaměstnankyň a zaměstnanců. Garanti projektu OP Z spolupracovali s vedoucí 
dětské skupiny na případě návrhu podnětů na zajištění četnějšího využití DS (plná kapacita v létě, nižší 
v průběhu roku) a při přípravě návrhu dopisů pro zaměstnankyně a zaměstnance a zaměstnance a 
zaměstnankyně na MD/RD. 

 

ZÁVĚR 

V úvodu projektu OP Z, tj. v roce 2018, byl v Ministerstvu dopravy proveden genderový audit, z kterého 
vyplynula řada klíčových doporučení k různým oblastem včetně slaďování osobního a pracovního 
života, podmínek pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň Ministerstva dopravy a 
managementu mateřské a rodičovské dovolené.  

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy již před začátkem projektu uvedlo do provozu Dětskou 
skupinu Mašinka (listopad 2017), všichni zaměstnanci/kyně mají povolenou pružnou služební/pracovní 
dobu a již před zahájením projektu bylo možné na základě podaných žádostí využívat instituty 
flexibilních forem práce (jiné rozvržení služební/pracovní doby než stanovené na Ministerstvu dopravy, 
kratší služební/pracovní doba, neplacené služební/pracovní volno), zaměřila se garantka v průběhu 
projektu OP Z a v této analýze zejména na podporu plošnějšího a flexibilnějšího využívání výkonu 
služby/práce z jiného místa pro všechny zaměstnance a management MD/RD a podporu rodičů. 

V roce 2020 pandemie COVID-19 zásadně ovlivnila vnímání fungování zaměstnanců v režimu výkonu 
služby/práce z jiného místa (tzv. home office). Během jarního lockdownu (duben 2020) byl výkon 
služby/práce z jiného místa umožněn 380 z celkových 434 zaměstnanců MD. Služební orgán umožnil 
výkon služby/práce v souvislosti se vznikem aktuální epidemiologické situace všem zaměstnancům, 
někteří ho však nevyužili (např. mají samostatnou kancelář atd.). V září 2020 bylo na základě podnětu 
garantky projektu OP Z, rezortní koordinátorky a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v 
rezortu Ministerstva dopravy provedeno dotazníkové šetření mezi představenými Home office 2.0: 
Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného 
místa (tzv. home office) v MD, jehož vyhodnocení bylo zpracováno jako součást indikátoru projektu OP 
Z. Cílem šetření bylo zmapovat zkušenosti představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z 



43 

 

 

 

jiného místa (home office) v MD během pandemie, identifikovat výhody i limity home office a na 
základě vyhodnocení šetření navrhnout doporučení na případné úpravy souvisejících vnitřních 
předpisů a služebních předpisů. 

V době pandemie COVID-19 umožnil služební orgán MD výkon služby/ práce v režimu home office všem 
zaměstnancům, kteří pečují o děti do 15 let věku a u kterých byl omezen provoz základních škol podle 
usnesení vlády a dále zaměstnancům zvlášť ohroženým dopady nemoci COVID-19 z hlediska věku a 
zdravotního stavu. 

Během podzimu 2019 proběhlo několik setkání zaměstnanců Odboru personálního vykonávajících 
činnosti v oblasti slaďování (včetně zástupců projektu OP Z) k implementaci služebnímu předpisu 
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek pro 
sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby. 16  Byly upraveny 
náležitosti v dohodě o výkonu služby/práce z jiného místa a učiněny kroky v jednání ohledně BOZP a 
s Odborem ICT. Garantka projektu a rezortní koordinátorka připomínkovaly z hlediska slaďování 
osobního a pracovního života Služební řád MD, proběhla schůzka s vedoucí Dětské skupiny Mašinka. 
Následně byla tato jednání k oblasti slaďování v souvislosti s pandemií COVID-19 pozastavena a znovu 
obnovena v květnu 2021, kdy se uskutečnila dvě setkání. Garantka projektu v květnu 2021 předložila 
zpracovaný Manuál pro zaměstnankyně a zaměstnance na MD/RD a checklist činností týkající se 
managementu MD/RD, resp. návrh aktivit zaměřených na zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské 
a rodičovské dovolené a pro zaměstnance s dětmi zpracovaný dle služebního předpisu náměstka 
ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019 k vytváření podmínek pro sladění 
rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby a dalších výše uvedených 
východisek. Bohužel i přes snahu garantky a rezortní koordinátorky se do konce projektu OPZ 
nepodařilo management MD/RD v MD zavést do praxe. Nicméně vzhledem k tomu, že na základě 
transpozice směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, 
musí evropské země zavést flexibilnější podmínky pro rodiče a další pečující osoby do svých zákonů 
nejpozději do srpna 2022, ale i vzhledem k dalším úkolům vyplývajícím pro MD včetně řízení kvality 
lidských zdrojů, bude tato problematika v následujícím období dále řešena.  

Oblast managementu MD/RD a komunikace s rodiči je zahrnuta jak v orientačním plánu Pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy na období 05/2021–04/2022, 
tak v řízení kvality (kritérium zlepšování č. 7 Politika lidských zdrojů a kritérium č. 8 Adaptační proces). 
Jedná se zejména o podporu účasti rodičů zaměstnanců/kyň na MD/RD na vzdělávacích akcích – e-
learning, možnost přístupu na odborné vzdělávací akce, semináře a konference v jejich oboru (po 
dohodě s přímým představeným), nastavení systému udržování pravidelného kontaktu s osobami na 
MD/RD a poskytování relevantních informací ke slaďování a o změnách v pracovní oblasti 
zaměstnancům na MD/RD v pravidelných intervalech, podporu jejich zaměstnávání na DPP/DPČ a 
podávání informací zaměstnankyním/cům před ukončením RD o naplněnosti dětské skupiny Mašinka. 
Dále podporu většího využívání flexibilních forem služby/práce po návratu z MD/RD, zejména možnost 
využívat výkon služby z jiného místa několik dní v týdnu či jinou úpravu pracovní doby, neboť např. 
rodiče samoživitelé/ky si zkrácený úvazek či sdílené místo nemohou finančně dovolit.  

Z dotazníkového šetření představených k výkonu služby/práce z jiného místa mimo jiné vyplynulo, že 
71 % představených považuje HO především za efektivní nástroj, který umožňuje slaďování pracovního 
a osobního života. Organizační komplikace s prací z domova spojuje pouze sedm představených. 40 ze 
48 respondentů z řad přestavených by uvítalo do budoucna rozšíření možnosti využívání výkonu 

                                                                 
16 Blíže viz Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu  
č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem státní služby. <https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx>. 
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služby/práce z jiného místa pro zaměstnance svého útvaru oproti stavu před aktuální 
epidemiologickou situaci. Většina respondentů MD, kteří jsou taktéž rodiče nebo pečují o blízkou 
osobu, a také většina žen respondentek, považuje výkon služby/práce z jiného místa za velmi efektivní 
prostředek slaďování pracovního a rodinného života a přirozenou součást pracovního života a uvítala 
by plošnější a flexibilnější formu výkonu služby/práce z jiného místa pro všechny zaměstnance 1x týdně 
či měsíčně a zároveň rozšíření dlouhodobějšího výkonu služby/práce z jiného místa pouze pro vybrané 
zaměstnance, u kterých k tomu existují relevantní důvody (rodinné, zdravotní apod.). 

 

Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015 – 2020, Ministerstvo dopravy 

 

Bod 3: Slaďování osobního a pracovního života  

Hlavní cíl: 

Vytvoření podmínek pro efektivní slaďování osobního a pracovního života pro ženy a muže ve 
služebním a pracovním poměru v Ministerstvu dopravy. 

 

Specifické cíle:   

Zřízení a provoz předškolního zařízení péče o děti.  

Podpora flexibilních forem práce a výkonu služby a práce z jiného místa.   

Vytvoření a realizace adaptačního procesu pro zaměstnance a zaměstnankyně vracející se z mateřské 
nebo rodičovské dovolené do práce/do služby.  

Nastavení systému udržování pravidelného kontaktu a komunikace se zaměstnanci/kyněmi na MD/RD. 

 

Opatření Gestor a 
spolupracovníc
i 

Termín Indikátor Stav k 30. 6. 2021 

Zřízení a zajištění 
provozu 
předškolního 
zařízení péče o děti 

ST  2017 Je zřízena dětská 
skupina pro děti 
zaměstnanců 

Splněno 

Na Ministerstvu 
dopravy je zřízena 
dětská skupina 
„Mašinka 
s kapacitou“ 24 dětí. 

Podpora při 
rozvíjení a využívání 
flexibilních forem 
služby a práce  

ST, O 010, PS,  
Řízení kvality, 
Odborová 
organizace 

2020 (a 
dále 
průběžně
) 

Stanovena pravidla 
pro přidělování 
využívání flexibilních 
forem služby a práce 
a výkonu služby a 
práce z jiného místa.   

 

Zvýšení počtu 
flexibilních 
pracovních úvazků a 
práce z jiného místa.  

Částečně plněno 

 

 

 

 

 

 

Splněno na základě 
pandemické situace. 
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Stanovit a popsat 
procesy pro 
přidělování výkonu 
služby/práce 
z jiného místa pro 
všechny 
zaměstnance/kyně 
a sjednotit 
s Kolektivní 
dohodou 

ST, O 010, PS, 
Odborová 
organizace 

2020 Procesy pro 
přidělování výkonu 
služby/práce z jiného 
místa pro všechny 
zaměstnance/kyně 
stanoveny a popsány 
na intranetu, pravidla 
sjednocena 
s Kolektivní dohodou.  

Částečně plněno. 

Limity jsou stanoveny 
dle služebního 
předpisu náměstka 
ministra vnitra pro 
státní službu č. 
3/2019 ze dne 20. 
srpna 2019, k 
vytváření podmínek 
pro sladění 
rodinného a 
osobního života 
státních zaměstnanc
ů s výkonem státní 
služby. 

Doporučení 
genderového auditu 

Zpracovat plán 
adaptace 
zaměstnanců/kyň a 
zaměstnanců/kyň 
vracejících se 
z mateřské nebo 
rodičovské 
dovolené do 
práce/do služby 

ST, O 010, PS 2020 Je zpracovaný plán 
adaptace. Adaptační 
proces probíhá u 
všech 
zaměstnanců/kyň 
vracejících se 
z MD/RD do 
služby/práce.  

Nesplněno.  

Doporučení 
genderového auditu 

Nastavit systém 
udržování 
pravidelného 
kontaktu a 
komunikace se 
zaměstnanci/kyněm
i na MD/RD  

ST, O 010 2020 Vytvořit účinný 
systém komunikace 
s osobami na MD/RD 
a zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou, poskytovat 
osobám na MD/RD  a 
zaměstnanci pečující 
o osobu blízkou 
v pravidelných 
intervalech 
relevantní informace 
ke slaďování, 
možnostem 
vzdělávání, změnám 
v pracovní oblasti, 
informace o dění 
v rezortu.  

 

On-line komunikace 
se 
zaměstnanci/kyněmi 

Nesplněno. 

Doporučení 
genderového auditu 



46 

 

 

 

na MD/RD a 
zaměstnanci pečující 
o osobu blízkou 

 

Poskytování osobních 
konzultací 
zaměstnancům/kyní
m na MD/RD a 
zaměstnanci pečující 
o osobu blízkou.  

Podporovat účast 
zaměstnanců/kyň 
na MD/RD a 
zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou na 
vzdělávacích akcích 
– e-learning, 
možnost přístupu 
na odborné 
vzdělávací akce, 
semináře a 
konference v jejich 
oboru (po dohodě s 
přímým 
představeným) 

 

ST, O 010 2020 Dotazník; Analýza 
potřeb a databáze 
MD/ a zaměstnanci 
pečující o osobu 
blízkou  

Doporučení 
genderového auditu 

 

Checklist: Plnění klíčových doporučení v oblasti slaďování osobního a pracovního života vyplývající 
ze závěrečné zprávy genderového auditu v MD 

Doporučení 
genderového auditu 
(2018) 

Plnění k 30. 6. 2021 (tedy ke konci projektu OP Z) K plnění 
v následujícím 

období 2021–2022 
Zvážit možnost 

plošnějšího využívání 

výkonu služby/práce 

z jiného místa pro 

všechny zaměstnance 

Plněno – zavedeny flexibilnější podmínky – 1 den 
v měsíci pro všechny zaměstnance. + 1 den v týdnu 
pro všechny zaměstnance. 
V době pandemie COVID-19 MD velmi dobře a 
rychle zvládlo přechod na HO – jak vyplynulo i 
z hodnocení představených v dotazníkovém šetření 
provedeném v září 2020.  Služební orgán 
MD umožnil výkon služby/ práce v režimu home 
office v první vlně všem zaměstnancům/kyním a 
v podzimní a jarní vlně většině zaměstnanců. 
V jarním, podzimním a opět jarním lockdownu 
umožnil služebního orgán službu/práci  v režimu 
home office zaměstnancům/kyním, kteří pečují o 
děti do 15 let věku a u kterých byl omezen provoz 
základních škol podle usnesení vlády a dále 

Ano 
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zaměstnancům/kyním zvlášť ohroženým dopady 
nemoci COVID-19 z hlediska věku a zdravotního 
stavu. Více info viz Příloha 1 Analýza institutu 
výkonu služby/práce z jiného místa včetně výsledků 
dotazníkového šetření. 

Podporovat účast 

rodičů 

zaměstnanců/kyň na 

MD/RD na 

vzdělávacích akcích – 

e-learning, možnost 

přístupu na odborné 

vzdělávací akce, 

semináře a konference 

v jejich oboru (po 

dohodě s přímým 

představeným) 

 

Nesplněno, garantkou projektu OP Z navržen 
Manuál pro zaměstnankyně a zaměstnance na 
MD/RD i návrh procesu implementace 
managementu MD/RD  

Ano 

Nastavit systém 

udržování 

pravidelného kontaktu 

s osobami na MD/RD. 

Vytvořit účinný nástroj 

pro interní komunikaci 

(např. newsletter) a 

poskytovat osobám na 

MD/RD v pravidelných 

intervalech relevantní 

informace ke 

slaďování a o změnách 

v pracovní oblasti 

 

Nesplněno, garantkou projektu navržen Manuál 
pro zaměstnankyně a zaměstnance na MD/RD i 
návrh procesu implementace managementu 
MD/RD (v přípravě) 

Ano 

Informovat 

zaměstnance/kyně 

před ukončením RD o 

Nesplněno, garantkou projektu navržen Manuál 
pro zaměstnankyně a zaměstnance na MD/RD i 
návrh procesu implementace managementu 
MD/RD  

Ano 
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naplněnosti dětské 

skupiny Mašinka 

 
 

V zájmu Ministerstva dopravy je, aby bylo vnímáno jako atraktivní zaměstnavatel podporující rovný 
přístup a slaďování pracovního a osobního života. Nejen generace mileniánů, která preferuje tzv. work-
life balance a flexibilnější podmínky v práci, považuje dobré nastavení slaďování osobního a pracovního 
života za jedno z kritérií výběru budoucího zaměstnavatele. 

V úvodní fázi projektu OP Z (2018) garantka iniciovala a projednala se státním tajemníkem MD, 
ředitelkou Odboru personálního a zástupcem Odboru komunikace založení záložky „Rovné příležitosti 
a nediskriminace“ na webových a intranetových stránkách MD. Rovněž navrhla úvodní texty a zajistila 
následnou realizaci. Hned v úvodu projektu OP Z byla na internetu založena záložka Sladění rodinného 
a osobního života s výkonem státní služby v rámci záložky Rovné příležitosti a nediskriminace 17 
Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz). Ta by měla být do budoucna aktualizována a 
doplněna o informace o managementu MD/RD a případné aktuality z oblasti slaďování osobního a 
pracovního života (flexibilní formy služby/práce) či Dětské skupiny Mašinka. 

 

 

PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – ANALÝZA INSTITUTU VÝKONU SLUŽBY/PRÁCE Z JINÉHO MÍSTA/HOME OFFICE 
2.0: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZKUŠENOSTÍ PŘEDSTAVENÝCH S PLOŠNÝM VYUŽÍVÁNÍM VÝKONU 
SLUŽBY/PRÁCE Z JINÉHO MÍSTA (TZV. HOME OFFICE) V MD) 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A HLAVNÍ ZDROJE 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – Evropská úmluva o lidských právech 

 

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A 
SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit 
zapojení žen na trhu práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst 
podporující začlenění v Evropě („Barcelonské cíle“) < 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-273-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF> 

 

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020. Dostupné z: <Strategie-
pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf (vlada.cz)> 

 

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dostupné z: <III_materiál_Strategie2021-2030-
FINAL_CISTA1 (vlada.cz)> 

 

Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě  

 

                                                                 
17 Rovné příležitosti a nediskriminace: Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz). 
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Nařízení vlády č. 144/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o výkonu státní služby z jiného místa a 
pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 

 

Ministerstvo vnitra České republiky: Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění rodinného a 
osobního života s výkonem státní služby služebními úřady Ministerstva vnitra 2015-2019 

 

Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem státní služby. Dostupné z: <https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-
predpisy.aspx> 

 

Ministerstvo vnitra České republiky: Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
2/2021 ze dne 2. června 2021, o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa <2_2021-SSP 
(1).pdf>. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti připravuje návrh zákona transponujícího směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a 
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.  

 

Ministerstvo dopravy 
 řád č. 4/2018 - Organizační řád 
 služební předpis č. 18 státního tajemníka v Ministerstvu dopravy, Organizační řád 
 řád č. 6/2012 – Pracovní řád 

 

Informace od Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při 
Ministerstvu dopravy 
Kolektivní dohoda uzavřená mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní odborovou 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy ze dne 18. března 
2019 
Kolektivní smlouva uzavřená mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Základní odborovou 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Ministerstvu dopravy ze dne 18. března 
2019 
Zpráva z genderového auditu Ministerstva dopravy, rok 2018 
Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015-2020 

 

VLACHOVÁ, Ilona Mgr., STROBACH, Vít, Ph.D., MD 2021, Analýza vývoje struktury zaměstnanců a 
zaměstnankyň Ministerstva dopravy v letech 2017-2020 
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Proč je pro mě diverzita tak důležitá, Thomas Schaefer, CEO ŠKODA AUTO a.s., 8. 1. 2021, Dostupné z: 
<Why diversity is so important to me | LinkedIn> 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Oddělení evaluací, Sekce evropských fondů a mezinárodní 
spolupráce: „Práce z domova: Zkušenosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků v souvislosti 
s nárůstem využívání práce z domova během pandemie koronaviru“, červenec 2020. Dostupné z: 
<https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C
3%A1ce+z+domova.pdf/99450e64-d6a5-453a-82ca-a5ddd1dd6b23?t=1601619949362> 

 

Ministerstvo vnitra České republiky, Analýza stěžejních institutů státní služby ve vybraných zemích 
EU. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/aktivity-a-vystupy-analyza-stezejnich-institutu-
statni-sluzby-ve-vybranych-zemich-eu.aspx;  

 

ILO, Mezinárodní organizace práce, specializovaná agentura Organizace spojených národů věnující se 
rozvoji a propagaci norem pro vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních 
podmínek a životních standardů. Dostupné z: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm 

 

McKinsey: Women in the Workplace, 2020. Dostupné z:  <Women_in_the_Workplace_2020.pdf 
(wiw-report.s3.amazonaws.com)> 

Deloitte Global: Women @Work, A global outlook, 2021. Dostupné z: < Women @ Work: A Global 
Outlook | Deloitte Global> 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/bozp_prace_z_domova.pdf 

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (MPSV, TAČR), Certifikovaná metodika řízení práce 
prováděné formou home office, 2017. Dostupné z: 


